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 ى ثآ دراوة(2014)ى ساَلى (912)لة بةِرَيوةبةرايةتى طشـتى كتَيبـخانةكان ذمارةى سـثاردنى 

 َافى ية ناثساْةوةى ثاضيَعضاوة بؤ    
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 ثيََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََصــكـةط بآ
 

بة ٖةَوو ئةواْةى نة ئةّ بيـزةوةريياْةّ بة ورديى دةخوي                         ًَََََََََََََََََََََََََٓٓـةوةو  
بــة عـــي وةيةى يــة عــي وةنإ يي يـــإ بةٖزةَةْــن دةبــٔى  دةبٓـــة َايــةى  

سياتز تي طةيغــنتى ضانتـز ثي    طةيغتٓيإ
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 شـوثاس و ثيََََََََََََََـساىني

 
 ية ْاخى دَيُةوة صوثاظى ثي شاْني ئاِراصتةى ٖةر ناّ ية بةِري شإ:

 
 نـاى غـؤضإ عـوَـةض. -1

 نـاى ٖـةضيَـِ ٖـازى. -2

 نـاى سـةيـسةض َـوظةفـفــةض. -3

دةنــــةّ  نــــة ٖةَيضــــإ بــــة تــــاي هزدٕى ٖةَيــــة  يى ئــــةو صةر وسعــــتةو        
 بةضانتـزئ عي وة ثاداعتيإ بناتةوة.بيـزةوةريياْةّ  خوا 

ٖــةروةٖا صــوثاظى دةصتىءعــيىى ثي ــشاْني ئاراصــتةى صــتاطى بــةِري شى  ء ــارى  
( ئاَيكـة  55)يـظـيـٔ( دةنةّ  نة بآلونزدْةوةى ئةو يادداعتاْةيإ بة ثةجنــاو ثي ـٓ) )  

 يـــة  ء ارةنةياْـــنا  ثاعـــــإ يـــة دووتـــوي ى نتي سي هـــــنا  بـــة ئةصــتءوة ـــــز   خـــوا 
 ثاداعتيإ بناتةوة.

 

 

 

 

 

 

 

www.alibapir.net



 .....................   (   نم كاهيي   ره  وه   بير)ى   هت هم نمن   اهم لو هي ك  هل  هخ ر م هح ند  .......  ...................     

     

 ص 8ط 

7 

7 

 
 دوو رِووىكـردىةوةى ثيََََََََََََََويصـت لةبارةى بيـرةوةرييـةكامنـةوة

 
ظؤضّ ٖةوٍَ زاوة نة غةضطوظؾتةى شيامنء بريةوةضييةنامن، وةى خؤيإء بآ نـةّ و ظيـاز     -1

بطيَطَِةوة "ئةوةى نة ثيَِ وابووة غووزو ثةْسيَهى تيَساية" ٖةض بؤيةف ظؤضداض ضِةخٓةّ يـة  
سيَو قػةو ٖةيَويَػتى ئةوغاى خؤّ ططتوة، نة ئيَػتا نـة ثـيَِ ٖةيَـةٕ، بـةيّ َيَـصوو      ٖةْ

ْاطؤضِضآ و ثيَويػتة ضِووزاو و ٖةيَويَػتةنإ بآ زةغـتهاضيى تؤَـاض بهـطئَء وةى خؤيـإ     
 بطيَطِضيَٓةوة، بةناىء خطاخء ؾريئء تايَةوة.

ْيعيهاْيةوة يةّ بريةوةضيياْة نةوتـة  ٖةضبؤيةف ٖةض نةغيَو ؾتيَهى يةباضةى خؤى يإ 
بةضناو، نة بةزيَى ْةبوو،"ٖةضنةْسة ظؤض خؤيؿِ يةوباضةوة ثاضاغـتوة" بـا يـيَِ ظويـطو     
زيَططإ ْةبآء، زيَٓيـابآ نة دطـة يـة تؤَـاضنطزْى ئةَيٓساضاْـةى غةضطوظؾـتةى شيـامنء       

هى زيهـةّ  بريةوةضييةنامن"ئةوةى نة ثـَيِ وايـة َايـةى غـــووزو ثةْـسة" ٖـيس َةبةغـتيَ       
 ْةبووة.

ظ، ثـطِ ٖـةوضاظو ْؿـيَوو    1991ظ تـانو   1961( غـايَةى يـة   30بيَطوَإ تةَةْيَهى غى )  -2
نةْسو يةْسو ضِووزاو و ثيَؿٗاتى بابايةنى وةى بةْسة، ٖةضطيع ْاتواْطآ باغى وضزو زضؾتى 

بووة، بهطآ، ٖةضبؤيةف زاواى ييَبوضزٕ ية ْيعيهإء زيَػؤظاْيَو زةنةّ نة يإ يـةبريّ ْـة  
يإ بةثيَويػتء ثةغٓسّ ْةظاْيوة، ٖةْسيَو بةغةضٖاتء بريةوةضيى ْيَوإ ئةوإء بةْسة يةّ 

 غةض طوظؾتةى شياظنسا باؽ بهةّ.

ٖةض يَيطةؾةوة غوثاؽء ثَيعاْيٓى خـؤّ بـؤ غـةضدةّ ئـةو بـةضَِيعو زيَػـؤظاْة زووثـات        
يـامن زا ٖاونـاضو   زةنةَةوة، بةٖةضؾـيَوةيةى يـة ؾـيَوةنإ، يـة ٖـةوضاظو ْؿــيَوةناْى ش      

زةغتباضططّ بووٕ، خواى َيٗطةبـإء بةخؿـٓسة بةباؾـ ئ ؾـيَوة ثازاؾـتيإ بساتـةوةو،       
 بيَطوَإ يةوباضةوة خؤّ بة قةضظزاضو َٓةتباضيإ زةظامن.
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 ثـيََََََََََََََصــةكي
 

ٚايصال٠ ٚايصالّ ٚايبعرنات عًع٢ رشعٍٛ اهلل ذلُعد ايعُبعععٛخ      ،احلُد هلل رب ايعايعُني
آيع٘ أدعُعني، َٔ ايصشب ٚاألزٚاز ٚايكرابع١، ٚايتابعني يعِٗ بإسصإ ايع٢ رمحع١ يًعايعُني ٚ

 ّٜٛ ايدٜعٔ.
ــيوةتةوةو       ــإ ْووغ ــاْو خؤياْي ــتةش شي ــةش غةضطوظؾ ــة ئةواْ ــازةت واي ــةْسة ع ٖةضن
بريةوةضييةناْو طةؾيت تةَةْو خؤياْيإ تؤَاضنطزووٕ، بةظؤضيو يةزوا زواش تةَةٕء قؤْاغو 

ــةوناضة ــسا ئ ــايو شياْياْ ــةو   نؤت ــإ ب ــةوةش نؤتايي ــةمْو نةَــةوة ثــاف ئ ــإ ب يإ نــطزوة، ي
ناضونامنيـوء ثطؤشاْة ٖيَٓاوة، نةنطزوويأْ بة ئاَاجنو شياْيإ، بةيّ َٔ بةضِوايَةت ثـيَـ  
ئةو قؤْاغة زةغتِ بةو ناضةنطز، ٖةضنةْسة بـةؽ خـواش ثـةْٗاْعإ )عـاغ اي يـت( نؤتـايو       

  يَٓــةض:تةَةْو ئيٓػإ زةظاْوَ، ئةويـ بة زوو ثا

: زاواناضيوء زانـؤنييهطزْو نـةْس بطايـةنو زيَػــؤظو ْيعيـو، نـة ئـةوة نـاضَيهو         يةكةم
 ثيَويػتةو بؤ خةيَوء خويَٓـةضإ ديَو غووزو بةٖطةية.

: زياضة ٖةَيؿة َطزٕء بةديَٗيَؿتين ئةّ شياْة ناتيية، ؾتيَهو ناوةضِواْهطاوةو، بةٖـةض  دووةم
ةْطاويَهو زيهـة يـةو غـةضةجناَة َػـؤطةضة ْيـعيه       زةقةو نطنةيةنو شيإء تةَةظنإ، ٖ

زةبيٓةوة، ئاؾهطاؾة طـةييَو نـةؽ فطيـاش تؤَـاضنطزٕء ْووغـيٓةوةش بريةوةضييـةناْيإ       
 ْةنةوتووٕء، يةطةٍَ خؤياْسا بطزوويأْ بؤ طؤضِو ديٗاْو بةضظةرء ثاؾإ قياَةت!.

ئـةوةش وازةنـات      ؾاياْو باغيؿة نة ويَـطِاش غـةضقايَيوء ثطِئيؿـيوء نـةّ زةضفـةتييِ،     
ثةضشيَتة غةض ياززاؾتهطزْو بريةوةضييةنامن، ئةوةية نـة بـطاش بـةضِيَعو زيَػـؤظّ نـاى غـؤضإ       
عوَةض ية ؾـيَوةش ْيُهـة ناوثَيهةوتَٓيهــسا، ٖةيَسةغــتآ بـة تؤَـاضنطزْو غةضطوظؾـتةش        

ةنـُةوة،  شيامنء، ثاؾإ خؤش يةناغيَتةوة تايجو زةناتء زووباضة بـؤّ زةْيَطيَتـةوةء ثيَيـسا ز   
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بططة داضش واٖةية زوو داض يإ ظياتطيـ ثيَيسا زةنُةوةو، غوونة زةغـتهاضييةنو زةنـةّ،   

 .(1) بةودؤضة َٔ ناتو ظؤضّ بؤ زةطةضِيَتةوة

ــامنء    ــةوةى غـةضطوظؾـــتةش شي ــانو ٖــةّ ؾــيَوةش طيَطِاْ ــةوةّ خػــتةضِوو، ت ــةف ئ بؤي
ئـةضىء َاْـسووبووْو نـاى    تؤَاضنطزْو بريةوةضييةنامن زياضبـآ، ٖـةّ وةى وةفايـةنيـ بـؤ     

غؤضإء، ٖـةّ بـؤ ئـةوةف واْـةظاْطآ نـة وةى عـازةتو ظؤضبـةش ئةواْـةش بريةوةضييـةناْو          
خؤياْيإ ياززاؾتهطزووٕ، َٓيـ يـةناتو بـآ ئيؿـيوء زةغـت بةتايَيــو )فـطاة(زا بـةوناضة        

 ٖةيَسةغـتِ !

ؤض ؾــاياْو باغيؿــة نــة بــة َةبةغــيت ظؤض زضيَصْةبووْــةوةش غةضطوظؾــتةش شيــامنء، ظ 
قةبةْةبووْو قةباضةش بريةوةضييةنامن، خؤّ ية باغهطزْو ظؤض ؾت ثاضاغتوة، نة ثيَُــوابووة  
سيهُــةتء غــووزيَهو خويَٓــةضاْو بــةضِيَعش تيَساْـــية، ٖةيَبةتــة دــاضش واف ٖةيــة يــةناتو 
طيَطِاْةوةنةَسا ؾـتيَهو ططْطِ يـةياز ْيـةو، يـةناتو ناوثيَساخؿـاْسْةوةزا زةيٓووغـِ، يـإ       

ف ٖةض ْايةتــةوة يازّء، ئةطـةض تةَـةٕ بـة بةضييــةوةَا، يـة ناثــةناْو زاٖـاتووزا        ئةوناتـة
 تؤَاضش زةنـةّ.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
( سؤربةى ئةً بةعى يةكةوي بريةوةرييةكامن بةوجؤرة ئاوادةكزاُ، بةآلً دوايى كاك صؤراُ لةبةر كارى ثةرلةواُ 1

  كزدُ.بؤى ٌةكزاو، ِةرخؤً رِاصتةوخؤ ٌوووصيىَء ئاوادةً 
www.alibapir.net



 .....................   (   نم كاهيي   ره  وه   بير)ى   هت هم نمن   اهم لو هي ك  هل  هخ ر م هح ند  .......  ...................     

     

 ص 11ط 

7 

7 

 
 ىـاو و رِةضـةلَةكـه

 

ْاوّ )عةيو(ية بابء زايهِ ْاويإ ييَٓاوّ )عةيو(و َٓسايَو زووةَو خيَعاْةنـةَِ، يـةثيَـ   
)عومسإ( نة زيـاضة بـا  بـةْاوش بـابو     َٓسا بطايةنِ يةزايهبووة ْاوش ييَٓطاوة )وةطنإ(، يإ 

خؤش نطزؤتةوة، زواش َٔ غآ خوؾهِ يةزايهبووٕ )عائيؿة(، وة)خةزدنة(، وة )َةضيةّ(، 
زواش ئةوإ )عةبسويواسيس(ش وة )َوسةؾنةز( نة بةطههةيو وةفاتيهطزوة، ئٓذا )عوَةض( نـة  

ةنةئ، خـوا ييَـى   زياضة )عوَةض(يـ وةفاتى نطزوةو ثاؾإ باغى ناتء ؾوييَنء نوشضاْو ز
خؤؾبـآ، ئٓذا )ئةبوبةنط(ء )ئيرباٖيِ(، وة خوؾهيَهى طهـهةاإ بـةْاوش )فاطنـة( ٖـةض     
بةَٓسايَى وةفاتيهطزوة، ثاؾإ )قةزةّ خيَط(، ئةوة بووئ بةسةوت بطاو ثيَٓس خوؾو، بـةيّ  

 يةيةى ناتسا ٖةَوويإ ثيَهةوة ْةبووٕ.

( وةفـاتيهطزو  2012 -5-26ئةَػـاٍَ،  )  با  )باثري( ٖـةظاض ضِةػنـةتو خـواش ييَبــآ نـة     
ظ بوو، يةطؤضِغتاْى )نـانى بةغـتةٖيعة( ْيعيـو ضِاْيـة، بـةخاى      1927يةزايهبووى غايَى: 

غجيَطضا، نوضِش وةطنإ، نوضِش َاَاغا، نوضِش وةطنـإ، نـوضِى وةطنـإ )زووبـاضة( طواتـة:      
وةطنـإ بـووةص ئـةو     وةطنإ بةْاوش بابو خؤش نطاوةتةوة، نة بـابو بةطـةجنيو َـطزوةو ْـاوش    

)وةطنإ(ةى يةنةّ نوضِش ئةػنةز ئاغا )ئةػنس ئاغاش بيَؿري( بووة، زياضة عةؾريةتى َرياوزةيـو  
ْؤ بةضة بابٔ، يةنيَهيإ بةضةبابى ئةػنةز ئاغاية، ئةو بةضة بابة بةْاو ئةو ئةػنةز ئاغايةوة نطاوة، 

يـة، ٖـةض ْـؤ بةضةبــابةنة     ئٓذا )ئةػنةز ئاغا(ف نوضِش )سةَـةز ئاغـاش طـةوضة(ش َرياوزةيي   
ٖــةَوويإ زةنــٓةوة غــةض )سةَــةز ئاغــا(، ئــةويـ نــوضِى خــإ بــوزاةء ئــةويـ نــوضِى  

(ش َـٔ يـةمش بابــُةوة ئاوايـة: عـةيو،      ََْصعب )َرياوزةٍ(ة، نةواتة: ظجنريةش ضِةنةيَةى )
باثـري، وةتـُإ، َاَاغا، وةتـُإ، وةتـُإ، ئةػنةز، سةَـةزاغا، خإ بوزاة، َرياوزةٍ، 

 ئةوة ضِةفنء ضِيؿةى ميةْى با ، يةغةضى مى بابييةوة.
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ئٓذا زايهو با  ْاوش )َيَط( بووةو ئةويـ نهو خاٍَ بطايِ بـووة، نـة بـة )وةغـتا خايَـة      
 ْاغطاوٕ(و ٖؤظيَهٔ خةضيهو ئاغٓطةضيو بووٕ ية ْاونةش قةيزظآ.

طوْـسى  ظ زاص يـة  2001-2-18\17ظ بـوو و يـة ط  1940زايهِ نة ية زايهبووى غايَى: 
ئةػنةزاوا نؤنى زوايى نطزو ية طؤضغتاْى )خوضَِاٍَ( بةخاى غجيَطضا، تةضِةؿن بـابو طؤضاْـة،   
ْاوش )ضِةغووٍَ طؤضإ( بووة، ْاوش غيياْو زايهِ: )َيَط ضِةغـووٍ بـطايِ( بـووة )ضِةغـووٍ     
ـ   طة طؤضإ( َةؾٗووض بووة، َٔ ٖيَؿتا بؤّ غاة ْةبووةتةوة ئايا خةيَهو ئةّ طؤضاْـةتيو مى ئيَ

)ٖةويَيط( بووة، ياْى ْاونةش طؤضاْـةتيو  يـإ ٖؤظَيـو ٖةيـة يـة ثؿـسةض بـةْاوش طـؤضإ          
خةيَهيَو ٖةية بةْاوش طؤضإ، ئايا ية ؾويَٓيَهى زيهةوة ٖاتووٕ، يـإ ْاويـإ طـؤضإ بـووة،     

  (1)ْاظامن نؤٕ بووة

ٖؤظش َةْطوضِة، تةضِةؿن زايهو زايهِ ية ٖؤظى )َةْطوضِ(ة واتة: ْةْهِ )زايهو زايهِ( ية 
 وة زايهِ تةْيا بطايةى بة ْاوى )ابطاٖيِ(و خوؾهيَو بة ْاوى )خةز(ى بووٕ.

َايَو ئيَُة نة با ء زايهِ ٖةظاض ضةػنةتيإ ييَبآ، بووْة ٖاوغةضش يةنسش، ئةو ناتة َـايَو  
با  يةطوْسى )زؤيَة زظآ( بووة، وة زايهِ يةطوْسى )ئايوآ( بووة، )ئايوة(ء )نةغـتاْة(ء  

خـواض )ٖةيَؿـؤ(ء )زاضةااْة(وةيـة،     زؤيَةزظآ( غآ زيَـٔ يةنـؤَو )ئايويَـسا(زا، نـة يـة     )
ٍَ، يـةوآ بـابء بـاثريّ ظةوشء َوَيهيـإ           َاوةيةى يـةويَبووٕ، ْـاظامن غـايََيو يـإ زوو غـا
ٖةبووة، بةيّ با  تاقاْةى بابى بووة، واتة: )وةطنإ( تةْيا )باثري(ى بـووة، بـا  زوو َـاَى    

 ةػنةز ئاغا(ء )َةػنووز ئاغا(.ٖةبووٕ، )ئ

                                                 
ىةداغاى كةصااتاٌ ( كااة دايىااى وى )ثوورةخااة (ً ا(س )حةصااةٌى ئةحاا14/12/2014ثاعاااُ لااة رؤ)ى: )( 1

(دا كة لة )ساخؤ( دةطةرِاوةوة لاة  2004خوعىى طةورةى دايىىةو ئيَضتاؼ لة )ياٌداية، ثيَى طومت: لة صاَلى )
كضي )رةصاووه طاؤراٌي كاورِر بازايي      ي كزد: وٍيػ دايىي طؤراٌةواارِيَطا لة ضيَغاتخاٌةيةك الوداو، كة باص

ووأل و عةوآل(ؼ ِةردووكياُ كاورِاٌى )بازايي طاؤراٌى كاورِى عاةوآل      اةوآل طؤراُ(ةو )رِةصااطؤراٌى كورِى ع
اُ: كةواتة: خشوني، ضوٌىة رِيػ صاجاياياٌاىاُ دةَليََ: كااتى خاؤى:   ااةر خةَلىىة طوتيااطؤراُ( بووُ، يةكض

ة ثغادةرو ِةرضةٌدة خشواُ دووجااريػ باةدواى داضاووُ بيّيٍٍَاةوة،     ااةو ضؤت)بزايي طؤراُ( ليَىاُ سويز بوو
 بةآلً لةطةَلياُ ٌةِاتؤتةوة!.
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واتة: )ئةػنـةز(ء )َةػنووز(ء )وةطنإ( ٖةضغـيَهيإ بطابـووٕء نـوضِى )َاَاغـا( بـووٕ،      
ديَى غةضْر ئةوةية نة )وةطنإ( تةْيا باضنى يةثاف بةديَُـاوة، واتـة: )بـاثري(، وة )ـُــوز(    

ةغآ(ى يةثاف بةديَُاوة، تةْيا ثووض )ثـةضش(ى يةثاف بةديَُاوةء )ئةػنةز(يـ تةْيا ثووضة )ب
  ٕ ، ئـةو غـآ ئاَؤظايـة يـةو غـآ بطايـة       (1)ثووض )ثةضش(ء ثووضة )بةغآ(ّ ئيَػتا يةشياْـسا َـاو

 بووٕء، تةْيا ئةو زوو نهةو ئةو نوضِةياْبوووٕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
 سدا لة عارى رِاٌيااة كؤضى دوايى كزد.2013/ 14/1( ثاعاُ ثوور )ثةريى(يي  لة 1
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 ٍـؤي كؤضـكردىي بابـه لةثصـدةرةوة بةرةو 
 شـةىطةشـةرو ثاشـاٌ بيتويََََََََََََََـًء رِاىيــة

 
تاقاْةى بابى بووة، ثاف وةفـاتى بـابى يـةزايهبووة، نـوْهة )وةطنـإ ئاغـا( ظؤض       با  نة 

ــوء   بةطــةجنيو وةفــاتيهطزوة، وةى بيػــتووَة َاَــةناْىء خعَــةناْى زةغــتيإ بةغــةض َويَ
َايَةنةيسا ططتوة، وازياضة ناتى خؤى يـةْيَو ٖـؤظى َرياوزةييـو خؤيؿـياْسا، ئةواْـةيإ نـة       

ووة يةواْةى نة زةغةيتيإ ْةبووة، بؤية با  تووضِةو ْيطةضإ زةغةيتيإ بووة، غتةَيإ نطز
بووة ية خعَةناْىء غةضةجناّ ٖاتووةتة خواض، واتة ية ثؿـسةضةوة ٖـاتوة بـةضةو غةْطةغـةضو     
 بةغتةغـتئَ، بةيّ داضآ بةضزةضبةْس ْـةبووة، دـا َةؾـٗووضة زةَيـئَ: ئةطـةض نةغـَيو يـة       

طوت: زةبطِؤ بطيا ٖيَٓسة زةضِؤيؿتى بةضزةضبةْس زةبووى، نةغيَو تووضِة بوواية يةثؿسةض، زةياْ
واتة: )زةنووية خواض زةضبةْـس( نـة َةبةغـتيإ زةضبةْـسى ضِاْيـة بـووة، زيـاضة بـؤ ئةوناتـة          
ؾويَٓيَهى زووضبووة، بةيّ با  داضآ بةضزةضبةْس ْةبووةو ٖةض ية ثؿـت زةضبةْـسةوة بـووة،    

، بةْاوى )نةجناضِة( ئـةو زيَيـة ئيَػـتاف َـاوة، زوايـى      ئيسى َايَى با  ية زيَيـةى ْيؿتةديَبووة
زيَيةنة نةوتووةتة شيَط زةضيانةى زوونإ، يةوآ بـةؽ خـةضيهى نؿـتءناٍَء تووتٓـةواْو     
بووة، بؤ َاوةى نةْس غايَيَو، َٔ يـةوآ يةزايهبووّ، داضيَهيإ ية زايهُِ ثطغو بةضِةػنةت 

ت يـةبرية، طـوتى: ضِؤيَـة تـؤ يـة ٖاويٓــى       بآ، َٔ ض غايَيَو يةزايهبووّ  تؤ يةبا  نـان  
 (زا يةزايهبـووى.1961)

     ،ٕئةوةى َٔ يةشياْى ئةو طوْسة )نةجناضِآ( وةبريّ زآ: خةيَو ية قةضاة زآ ضِازةوةغـتا
َٔ طههة بووّ يةبريَة زةياْطوت: ئةٖا! ئةوة َاضة، يةْيَو بـةسطزا ناتيَـو نـة َاضةنـإ     

يةوىَ بةبريّ زآ، زاض ٖـةجنريى ييَبـووٕ، وةطنـاْى     غةضيإ زةضزةٖيَٓا، ٖةضوةٖا ئةوةش نة
بطاّ بةضِةػنةت بآ، زياضة بة ْةبايَ يىء بةطههةيى َـطزووة، وا ثيَسةنـآ ْعيهـةى ؾـةف     
غايٕ بووبآ، بةيّ ظؤض وضيـاو ئـاظابوو، بـةبريّ زآ زةنـووة غـةض زضةختـى ٖـةجنري،        
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تؤف نؤيـإ بهـةوة،   زةيطوت: عةيـى! تؤ وةضة َٔ يةغةضآ بؤت فطِىَ زةزةَة خواضآء 
ئٓذـا بــة َٓسايَـةناْى زةطــوت: ٖةضنةغـيَو يــةى ٖـةجنريى زةغــت بـساتآ نــىء نــو      
يـآزةنةّ، ظؤض ئاظاو دةضبةظة بوو، َٔ زوو غآ غاأل يةو طهـهة تطبـووّ، يـة خـواضآ     

 بووّ، ٖةجنريةناْى بؤ بةضزةزاَةوةو نؤّ زةنطزْةوة، تا زوايى زةٖاتة خواضآ.
  ناْى ئةوناتة نة يةبريَة ئةوةية نة وةطناْى بـطاّء زوو غـيَيةنى   يةنيَهى زيهة يةبريةوةضيية

زيهة يةطةٍَ غوَ نواض نةغو زيهة ؾةضِة بةضزيإ بوو، َٓيـ طههة بـووّ، طـوتى:  تـؤ    
وةضة يةثؿتُةوة بووةغتة، با بةضزت ثآ ْةنةوٕ، ؾةضِة بةضز بوو، يةبةضناوَة باف، ئـةو  

اويؿـ ا بةْيَونـاوامن نـةوت، نـة ئيَػـتاف      بريةوةضييةّ ٖةضطيع يةبري ْانآ، بةضزيَو ٖ
ؾويَٓى َاوة، ؾويَٓةنةى ؾهاو ْيَوإ ٖةضزوو بطؤيـةنامن خـويَٓى ظؤضى ييَٗـات، َٓـيـ     
زةغتُهطز بةططيإ، وةطناْى بطاّ نة خـويَٓى ثيَـوة بيٓـيِ، ظؤض تووضِةبـوو، ئـةو نـوضِةى       

ز، بةٖـةضساٍَ ئـةو   زيهةف ضِايهطز، بابيؿِ نة ظاْى ئـةوة، بـةزواى ئـةو نـوضِةزا ضِايهـط     
 .غةضؾهاْةّ يةو قؤْاغةزا بةغةض ٖاتوة

           بريةوةضييةنى زيهةى خؤؾـِ يـةو قؤْاغـةش تةَةظنـسا يـةبرية، ئةوناتـة خـةَيو ٖـةشاضء
ْةزاضبوو، با  دووتيَو دعَةى نطِيبووٕ بؤ وةطناْى بـطاّ، ظغـتإ بـوو َٓـيـ دعَـةّ      

طنـإ زازةْيؿـت، َٓـيـ    ْةبووٕ، َٓساٍَ ظؤضيـإ ٖـةض ثيَدـاوؽ بـووٕ، دـا ناتيَـو وة      
زةَطوت ئةوداض َٔ يةثيَيإ زةنةّ، ئةو زازةْيؿتء َٓـيـ يـةثيَِ زةنـطزٕء ضِازةوةغـتاّ     

 بةثيَوة! خةيَو ٖةشاضو ْةزاضبوو، شيإء طوظةضاْيإ، شياْيَهى نويةَةضطيى بوو.

        ،ئةوةؾِ يةبةضناوةو يةيازة نة ئيَُة خـةضيهو ْيوةنـاضيو بـووئ وةى ثيَؿـ  بـامسهطز
باثرياظنإ َةيالى بووٕ،بةيّ با  نة يةخعَةناْى تووضِة بـووةو ٖاتووةتـة خـواضىَ     بابء

بةشياْى ْيوةناضييةوة خةضيهبووة، ئٓذا زوو نةغو خاوةٕ َويَو ٖـةبووٕ يـة )نـةجناضِة(    
ْاويإ )قازضش نويَدا سةغةٕ(ىء )قازضش نويَدا سةَةز( ٖةضزوونيإ بةضِةػنـةتو خـوا   

ٍَ خـةَيهَيهو زيهـة يـةمش          نووٕ، خوا ييَيإ خؤؾبآ نـوضِو نهـيإ َـاوٕ، بـا  يةطـة
)نويَدا قازضش نويَدا سةغةٕ( بوو، تووتٔء ظةضاعـةتيإ زةنـطز بـةْيوةيو، ْيـوةش بـؤ      
ئةوإء ْيوةش بؤ ئةو خةيَهة، زياضة ئةوة ظويَـِء غـتةَيَهو طةوضةيـة، نـابطا ضِةجنـو ئـةو       
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خؤؾـو مقـو يةغـةض مقـو زاْـاوة،      غيَهواض َاْطة بيَٓآء نويَدا يةطةيَو بةؾـبهات، بؤ 
بةؾةضتيَو ثيَؿِ ؾو ْايةت خاوةٕ َويَو بةٖيس ؾتيَو تيَسا بووبآ، تةْيا ظةوييةنـة ٖـو   
ئةو بوو، ئٓذا ئايا ئةو ظةوييةف نؤٕ بووةتة ٖو ئةو  بةٖـةضساٍَ ثيَُواْييـة ٖـيس نـةؽ     

ئةواْـةش نـة    بةظَيطِو ظيو نـطِيبييَت، يـإ تـاثؤ بووبـآ، بـةيّ وةظا ئـاوابوو، ئـةو ناتـة        
ئاغابووٕء خاوةٕ َويَو بووٕ، يةٖةَوو ؾويَٓةنإ بةٖةَإ ؾيَوة خـةيَو بـةْيوة نـاضيو    
ئيؿيإ بؤ زةنطزٕ، ئةوةش نة خاتطش ْيوةناضةناْو بططتاية بـة غـيَيةى، واتـة زوو بةؾـو     

 .(1)زةزاية ئةوإء بةؾيَهو بؤخؤش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

سةويداية كة لة  وةئةوةى: واتة، ايبكر٠ ژجئ  ...وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ژ : ( بةآلً خوا فةرووويةتى1
ٔ  ژڱ  ڱ  ڱ    ں   ژ  :بؤ ِةوووتاٌى دروصتىزدوة، ِةروةِا فةروووياةتى  واتاة: خاوا    ،ايرسععُ

 سةويٍى بؤ وزؤظةكاُ "ِةووويااُ ب  جيااواسيي" داٌاوة.
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 ضـةىد بيـرةوةريـيةكي 

 (1745شـةرةتايي شـالَي )ثؤلـي يةكـةمي 
 

         ّئةوناتةش ثؤيو يةنو غةضةتايو بـووّ، ضؤشيَـو َاَؤغـتا ْـاوش َاْطـةناْو يةغـةضدة
قوتابييـةنإ ثطغو، ٖيهيإ ْةياْعاْو تةْيا َٔ ظاْيِء ْاوش ٖةَوو َاْطةنامن بؤ طـوت،  

ضيين بؤ َاَؤغتا ثيَؿ  فيَطش نطزبووئ، ئةوناتة نوضِو نس تيَهـةيوبووئ، َاَؤغتا ئافة
( قوتـابو زةبـووئ، ٖةيَػـا ٖـةَوو قوتابييـةناْو      24نطزّء طوتى: ضِاغـتة، ْعيهـةش )  

ــو زإ، ئيَػــتا نــة بــريش ييَسةنةَــةوة ظؤضّ   فةمقــةنطز، يــةنو نــواض زاضش يةبــةضش ثيَ
ــساّء      ــةش ييَ ــيـ زوو ظيً ــوو!! َٓ ــتاْيـ ب ــةضةتايوء ظغ ــةنو غ ــؤيو ي ــةيطبوو، ث ثيَػ

ييَتــساّ خـؤ َـٔ ظاْـيِ  طـوتو: بؤنـو يةنــاو        غوضبووَةوة، طـو:: َاَؤغـتا! بـؤ    
ٖةَوويإ تؤ ظاْيت، ئةطةض تؤف ْةتعاْيبـاية ئةواْةف فةمقةيإ ْةزةخواضز ! ثـيَِ غـةيط   

 بوو، َٔ بةٖةغـيت َٓسايَو خؤّ ثيَِ ظويَِ بوو!
  ( ئةوةيــة نــة َاَؤغــتايةى ضؤشيَــو 1967ٖــةض يةبريةوةضييــةناْو ئــةو غــايَةّ، غــايَو )

( فًػـيإ ييَـوةضططتشن، ْاَيًهةنـة بـةْاوش     10ْاَيًهةيةنو ٖيَٓاو يةبةضاْبةضيـسا يـةنو )  
( بوو، ئةوناتة ؾةضِش دـةمييوء َـةميو طـةضَبوو،    1967)ؾيَطش غاختة( بوو غايَو )

ــيِ: يةنةيــ   ــإ ثطغ ــو ييَي ــةنو   داضيَ ــو:: يةي ــطزوة  ط ــةوة ن ــتت بةخويَٓسْ ةوة زةغ
غةضةتاييةوة، طوتيإ نؤٕ  طو:: بطِواتإ بآ يةيةنو غـةضةتاييةوة ئـةو ْاَيًهـةيإ نـة     

 زايٓآ، زةغتِ بةَوتاي نطزوةو ئيَػتاف ٖيَٓسيَهيِ يةبريَاوة، غةضةتانةش ئاوابوو:

 شـيََََََََََََََري شـاختــة

 ئةّ دميـــةْــة تةَاعــانةٕ       َٓــاَيــيٓــــة وةرٕ رانــــةٕ        

  وي نري ذي هـي ِرم ٖةَيضــاوة               يــةتــاو ئــــــــاسار ورووذاوة
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ئٓذا بةغةضٖاتةنةف ئاوابوو: طويَسضيَصيَو ية زيَيـةنسا ظؤض ظويَُو ييَسةنةٕ، َٓسايَـة  
ْاضِةسةتو زةنةٕ، نـة زيـاضة   وضزنة بةضزش تيَسةططٕ، غواضش زةبٔ، زاضش تيَوة زةشةْٔء 

ئةو بةغـةضٖاتة زضوغـتهطاوة، طويَسضَيصةنـة ظؤض ِضقـو يةخـةَيهو زيَيةنـةو َٓساَيـةناْو        
ــو بياْ غــيَٓآ، ئيــسى زةنــيَت بــؤ   ٖةيَسةغــتآء يةبةضخؤيــةوة بطِيــاض زةزات نــة ضِؤشيَ
زاضغتاَْيو، غةيطزةنات يـةوآ ؾـَيطَيو تؤثيـوةو نةويَةنـةش زازةِضْـآء بـة بةضخؤيـسا        

نات، زةيَآ با بهُةوة بؤ ئةو زيَيةش نة نةْس دـاضة َـٔ ئةظيـةت زةزةٕ، ئـةو َٓسايَـة      زة
وضزناْة تؤظيَو ب غيَِٓ، زةنآ بؤ زيَيةنةو نةويَـة ؾيَطةنةؾـو يةبـةضنطزوة، ئٓذـا نـة      
بةنؤيْةناْسا زةضِوات، خةيَهةنة ٖةَوويإ زةنٓة شووضةوةو ية ثةجنةضةوة غـةيطزةنةٕ،  

سايَةنإ ٖةَوويإ خؤ زةؾـاضْةوةو زةيَـئَ: ؾـيَط ٖـات، زوايـو      بةيٓيَو زآء زةنآء َٓ
زةيَآ: ئٓذا َازاّ ٖةض تؤقاْسوؤَ، بؤ تؤظيَو بةغةضياْسا ْـة ْـةضِيَِٓء ٖـةض يـةنذاضيو     
ظضاويإ بةضّ! نة زةغتجيَسةنات، زياضة ْةضِةش وش ظةضِةية، خةيَهةنـة زةيَـئَ: ئـاش خـؤ     

خةيَو ييَـو زازةوضوونـئَء زةيَيَــٔ ئـةوة نـةضة،       ئةوة ظةضِةش نةضيَييـة! ئيسش َٓــساٍَء
زةغت زةنةٕ بـة يَيـــساْوء نةويَةنـةش يَيـسازةِضْٔ و زةبيَتـةوة بةنـةضة تَيٗةيَسضاوةنـةش        
داضإ، دا ئةوة َٔ ثيَُواية تةعةييكيَو بوو زةزضا يةوةش نـة نةغـاْيَو ٖـةبووٕ خؤيـإ     

اّ ئاوايـإ ييَـــسآ، ئـةو نـريؤنة     نطزوة بة ؾيَط، بةيّ يةضِاغــتيسا ؾـيَط ْـشنء غـةضةجن   
تةعةييكيَهو غياغو بوو، بةيّ ئيَُة طههــة بـووئء واَاْـسةظاْو نـة ئـةو بةغـةضٖاتة       
ــة       ــةوة يةنيَه ــتةوةية، ئ ــو يةثؿ ــةنو غياغ ــةوة َةغعاي ــة ئ ــسةظاْو ن ــتيية و ْةَاْ ضِاغ

 .يةبريةوةضييةناْو شيامن ية ثؤيو يةنةَو غةضةتايو

   ْاغـةزا يـةبرية: ْـةْهِ )زايهـو زايهـِ( نـة )بةغـةخطِة(يإ        بريةوةضييةنو زيهةّ يةو قؤ
(زا، ئـافطةتيَهو  1982ثيَسةطوت،ٖةظاض ضةػنةتو ييَبيَت نة يةضِاْية وةفاتو نـطز يةغـايَو )  

ظؤض بــؤ خــوا غــويَشاوو خواثةضغــتبوو، ئــةو ْةْهــةّ ظؤضش خؤؾسةويػــتِ ظؤض ْــاظش 
زةبطشاْسو زةيطوت: ضِؤيَة بهـؤ  زةزاَوَء يةخؤش ْعيهسةنطزَةوة، يةبريَة طويَةبةضِؤشةش 

يةغةْطةغةض بياْفطؤؾة، طههةبووّ ية ثؤيو يةنو غةضةتايو، ضةْطة يةثيَـ غـةضةتاييـ  
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بةعاْةيةنِ زةزا، عاْةيةى ثيَٓر فًـؼ بـوو، داضيَـو     (1)ئةوةّ نطزبآ، يةيازَة ئيػتيهاْو
)غةْطةغةض( طويَةبةضِؤشةش بؤ بطشاْسبووّ، دوإ يةتةؾتيَهسا ٖةيَُططتبووٕ، نة نووَة 

بؤ فطؤؾتٓيإ، ضِةتةيَيَهِ بطزو تةؾتة طويَةبةضِؤشةنةّ ييَطِشا، ئيـسش زةغـتُهطز بـةططيإء    
ـــهو     ــاظة بةنةيَ ــة خــوا ت ــةططش، ب ـــو: نوضِةنهـــؤٍَ َ ــةى ٖــاتء طوت ــو نابطاي زواي
نؤنطزْةوةف ْايةت، ئٓذا ثطغو: ئةوة تؤ خةيَهو نويَو  طو:: خةيَهو بةغتةغتيَِٓ، 

ة، طو:: ٖو ْةْهُةو ْةْهِ بؤش بطشاْسووّء ثيَيساوّ تـا بيفطؤؾـِ،   طوتو ٖةغتة بهؤو
اهلل" تووضِة ْابآ، بًَآ بةزةغيت خـؤّ ْـةبووة، بةٖـةضساٍَ     ٤َنابطا طوتو: بهؤوة "إ ؾـا

ئةطةض يازةوةضيو خؤّ ٖةيَهؤيَِ بريةوةضيو زيهةّ زيَٓةوة بري، بةيّ ئةوةش نة ؾاياْو باؽ 
 بآ، ٖةض ئةوؾـتاْة بووٕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (  ئيضتيىاُ: ثياَلةى ضاايى ثيَخواردٌةوة.1
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 مـالََََََََََََََ طواشـتيةوةماٌ لة بةشــتةشــتيََََََََََََََيةوة
 بؤ طوىــدي )طـردي تمـــآ( 

 

 

زةواَو قوتاغاْة تةواوبوو، َايَُإ ية بةغتةغتيَٓةوة طواظضايةوة بؤ طوْسش )ططزش تًــآ(  
و ناتةف با  زيػـاْةوة  نة يةْيَوإ ٖةضزووى ْاسيـةى: )غةضوناوة(و )نواضقوضِْة( زاية، ئة

بةَةبةغيت نةغابةتء ظةضاعةتء فةمسةت يةطةٍَ زوو غآ نةغو خةيَهو زيَيةنة نووٕ بؤ 
آ زاَةظضا، ئـةو غـايَة نـة زةبـوو َـٔ يـةزووش غـةضةتاييبِ، ثيَُوايـة ئـةو ناتـة           ئةوآء يةو

نـواضقوضِْة  َةنتةبو ييَٓةبووة، يإ ْاظامن نؤٕ َـٔ يـة قوتاغاْـةش غـةضةتايو     )غةضوناوة( 
َـايَو  واتـة  ة بـةٖؤش ئــةوةوة بووبـآ نـةَاَيو ثـووضّ يـة نـواضقوِضْةبووة،        وةضطرياّ! ضةْط

خوؾهو زايهِ نة ََيطزةنةش ْـاوش )ئةػنــةز وةتــُإ بـطايِ ئاغـا( بـوو، )ئةػنـةز ئاغـاش         
نةغتاْوَ(يإ ثيَسةطوت "بةضِةػنةت بآ"، ئةويـ يةسةفتاناْسا نؤنـو زواييهـطز، )ثـووضة    

زةيطـوت "زايهـو تـؤّ بةطهـهةيو     وضةش زايهُـة،  خةز(ّ نة ئيَػتاف َاوةو خوؾهو طـة 
، ئيسش َٔ ية نـواضقوضِْة يـة   طههةبووٕ نة زايوء بابيإ َطزووٕبةخيَونطزوة، زياضة ئةوإ 

َايَو ثووضّ زةخمويَٓـس، يةزووش غةضةتايو بووّ، يةيازَة ظؤض ية َاَؤغتاناظنإ ئـافطةتبووٕء  
ظيطةى بووّ ئةو غايَةف يةنةّ بووّ، بةيّ ظؤض خؤؾيإ زةويػتِء زياضييإ زةزاَآ، نوْهة 
بةبابت بًَآ: وةضةقةش ْـةقًَت بـؤ بهـات يـة     ٖةَوو داضيَو َاَؤغتانإ زةياْطوت: ضِؤيَة! 

ئةطـةضْا ئةَػـايَت   قوتاغاْةش غةضةتايو غةْطةغةضةوة بؤ قوتاغاْةش غةضةتايو نواضقوضِْة، 
ــة َــةداغ ْيــة يةبــةض زةفــةوتآ، َٓــيـ زةنــووَةوة  ثيَُــسةطوت، بابيؿــِ زةيطــوت: ضِؤيَ

ناضونةغـابةت، ئيسش ئةو غايَةّ فةوتا، ٖةضنةْسة يةنـةَيـ بـووّ، نةنـو بـؤّ سػـاب      
ْةنطا! يةبـةض وةضةقةش ْةقٌَ، ئةو غايَة داضداضة ٖاَوؾؤّ زةنـطزو بـةثآ يـة نـواضقوضِْةوة     

اْةت داضيَو ؾةوّ بةغةضزا ٖـات،  زةنووَةوة بؤ َايَو خؤَإ يةطوْسش )ططزش تًـآ(، تةْ
ضيَطةنةّ ْيو غةعات زةبوو بةثآ، دؤطةيةنو طةوضةّ يةضِشَ بوو دؤطـاش )نـانو ظيَوة(يـإ    
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ـــة     ــاوش نيي ــاظامن ْ ــتا ْ ــسةطوت، ئيَػ ــاوةوة   ثيَ ـــةضناوةش غةضون ــة غ ــة ي ــةو دؤطاي ئ
ـ       ة َايَُـإ يـة   ٖةيَبةغ ابوو، ئةو ْاونةيةيإ ثيَئـاوزيَط زةنـطز، يةبريَـة ٖـاويين ئـةو ناتـة ن

طوْسش )ططزش تًـآ( بوو، قةٍء َطيؿهُإ ٖـةبووٕ، زايهـِ زةيطـوت: ضِؤيَـة بهـؤ ئـةو       
َطيؿوء قةمْة بًةوةضِيَـٓة، ئةويَـ َاضش ظؤضش ييَبووٕ، داضش وا ٖةبوو دونهة َطيؿوء 
قةيو طههة َاضش طةوضة ثطِش زةزاْآء زةرنواضزٕ، ئٓذا زايهـِ زةٖـاتء زةَطـوت: زايـة!     

قةيةنـةش خـواضز، ئـةويـ زةيطـوت: زةش     دونهة َطيؿهةنة، يإ دونـهة   ئةوة َاضيَو
َازاّ بؤ خؤت غةمَةت بووش، بةو دؤضة غـايَيَو يـةوآ َايٓــةوة، زواتـط     ضِؤيَة، قةيٓانـا 

ئةوةبوو داضيَهو زش َايَُإ طواغ ايةوة بؤ ضِاْية، زياضة ئـةوةش نـة باغـِ نـطز، يـة غـايَو       
ضقوضِْة ية زووش غةضةتايو بووّ، يةوشَ ئةو غايَةّ ضؤيؿـتء  (زا بوو، ناتيَو ية نوا1968)

 .ية قوتاغاْةش غةضةتايو ضِاْيــة( زووباضة ية زووش غةضةتايو زاْطاَةوة، 1969غايَو )
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 مالََََََََََََََ طـوازراىةوةمـاٌ بؤ رِاىيــة

 

باَآء بايٓذـإء  ئٓذا ٖاتيٓة ضاْيةو يةويَـ َايَو با  ٖةض بةنةغابةتء نؿتونايَو تةَاتةو 
تووتٓةوة خةضيهبووٕ، بةثًةش غةضةنيـ تووتٔ  زةنطا، بةو دؤضة ٖةضغـايَةش يـة ؾـويَٓيَو    
شياظنإ زةطوظةضاْس، غايَيَو ية ْاونةيةى نـة ثيَيـسةطوتطآ: )نـانى بةغـتةٖيعة(، غـايَيَو      

يَو يةزةؾيت مش طوْسش )بؤغهئَ( غايَيَو ية )ثياونوشضاوإ(، غايَيَو يـة )طويـةى(، غـايَ   
نوويٓةوة )نةجناضِة( يةبةضئةوةش ئيَُة ظةوش خؤَاظنإ ْـةبوو، بـا  ٖـةض غـايَة يةؾـويَٓيَوء      

، زايهيؿـِ ٖاونـاضيو زةنـطز، زيـاضة َـٔء بـطاو       بةغآ يـةىء بـةْيوةيو نةغـابةتو زةنـطز    
( يـة  1969خوؾهةناْيؿِ وضزةوضزة نة ثيَطِاطةيؿتشن، ٖاوناضييُإ زةنطزٕ، َٔ ية غايَو )

غةضةتايو ضِاْيــة يـة ثـؤيو زوو زاَةظضاَـةوةو، ثؤيـةناْو )زوو، غـآ، نـواض،       قوتاغاْةش 
ثيَــٓر(ّ يــةوآ تــةواونطز، بــةيّ يــة ؾـــةؾو غــةضةتايو ْــةقًَهطاّ بــؤ قوتاغاْــةش ئــانؤش 

 .غةضةتايوء، ثؤيو ؾةؾِ يةوآ تةواونطز
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 باشـى خويََََََََََََََيـدىـى شــةرةتايى

 

ييَطةزا با تؤظشَ باغو شياْو قؤْاغو خويَٓسْو غةضةتايو خؤّ بهـةّ: وةى طـو:: َـٔ يـة     
غـايَيَهيإ ْـةبآ ئـةويـ وابـعامن يـة      قؤْاغو غةضةتاييسا ٖةَوو غايَةنإ يةنةّ زةبووّ، تةْيا 

ثؤيو غآ، يإ ية زوو بووّ، يةنيَهو زيهةيإ نطزة يةنةّ نة ثيَُوايـة نـوضِش سـانِ بـوو،     
ة زووةّ، بـةيّ َاَؤغـتايةنإ ظؤض خؤؾـيإ زةويػـتِء قوتابييـةناْيـ بةٖـةَإ       َٓيإ نطز

ؾيَوة، يةبريَة ظؤض يةبابء زايهو قوتابييةنإ زةياْطوت: زةبآ ببيتة ضةفيل يةطةٍَ نوضِةناْو 
ئيَُةو زةضغيإ ثيَبًَيَيةوة، ٖةْـسَيو قوتـابو ٖـةبووٕ تةَبـةيَبووٕ، ئٓذـا يـإ َـٔ زةنـووَة         

ْو بـاؽ بـآ، يـة قؤْـاغو     ةوإ زةٖاتٔ، بؤ ئةوةش زةضغيإ ثيَبًَيَِ، ئةوةش ؾاياَايَيإ، يإ ئ
غةضةتاييسا وةى ثيَؿ يـ ئاَاشةّ ثيَسا، َاَؤغتايةنإ ؾـيَواظش ظؤض ظبطيـإ يةطـةٍَ قوتابيـسا     
بةناضزةٖيَٓا، بةيّ ئيَػتا ثيَُواية بةومزا ؾهاوةتةوة! ئيَػـتا َاَؤغـتا يــآى قةزةغةيـة ٖـيس      

ييةى بةناضبٗيَٓآء قوتـابو ظؤضدـاض ئيٗاْـةش َاَؤغـتا زةنـةٕ! ٖةيَبةتـة زةطوجنـآ        دؤضة ظبط
ْةَاَؤغتا ظؤض ظبطو توْسوتيصبآ يةطةٍَ قوتابيسا، ْةقوتابيـ بيَؿةضّء بيَشوضَةتء بيَطِيَعبآ ية 
بةضاْبةض َاَؤغتازاو ظويَُو ييَبهات، واتة ٖاوغةْطيو ٖـةبآ، يـة يازَـة َاَؤغـتايةنإ ظؤض     

ؾوويَةزاضيإ زةٖيَٓـاو بةقوتابييـةناْيإ زةطـوت: زاضَـإ بـؤ بَٗيـٓٔ بـؤ يَيـساْو         توْسبووٕ، 
قوتابو، ئٓذا زةبوواية زةغتبططيتةوة، داضش واٖةبوو ئةطةض قوتابييةى ؾـتيَهو وايهطزبايـة،   

فةمقةؾــيإ زةنــطزو يةبــةضش نــة َاَؤغــتا ثيَيوابــآ غةضثيَهــييةنو ظؤض طــةوضةش نــطزوة، 
يةى ظيًةؾِ ثيَياْسةزا، ئيسش زةبوو بةظيكةظيل يةو شووضةزا، َٔ يةخوا بةظيازبآ ثيَِ ؾهٓايةت 

خواضزبآ، دطة يةوةش ثؤيو يةنو غةضةتايو، ئةطةضْا زةضغةنامن يةبةضزةنطزو ظيطةى بووّء 
ْـسيَو قوتـابو ٖـةبووٕ    غةضثيَهييِ ْةزةنطزو، نةيفِ بة َوؾاغةبةو ْاضِيَهيو ْـةزةٖات، ٖة 

نةتووٕء بعؤظبووٕ، بةيّ َٔ نةيفِ بةو ؾتاْة ْةزةٖاتء يةطةٍَ َاَؤغتاناْسا بةسوضَـةت  
بووّء ضِيَعّ ييَسةططتٔء ئةواْيـ خؤؾيإ زةويػتِ، بةيّ ئةوةش قةت يةبريّ ْانآ، داضيَو 

ايًة( بـوو ظؤض  نؤَةيَيَو قوتابو زةضغيإ يةبةض ْةنطزبوو، َاَؤغتانةَإ ْاوش َاَؤغتا )عبس
بيَطِةػنبوو، ٖات ٖةَوو قوتابييةناْو يةغةض يةى نةيَةنة نطزو خػتٓيية غـةضيةى، ئٓذـا يـةو    
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ناتةزا يةنيَهيإ غةضش بةض ثةجنةضةنة نةوتء غةضش ؾهاو خـويَٓى يــآٖات، َاَؤغـتاف    
 !!ظؤض ؾًَةشاو ضةْطو غجو بوو و طوتو: زةْطآ َةنـةٕ

 وةيـة نـة يـةثؤيو زوو بـووّ، ضؤشيَـو َاَؤغـتايةى       زيهـة يةبريةوةضييـةنامن، ئة   يةنيَهو
ٖاتةشووضو قػةيةنو يةطةٍَ َاَؤغتانةَاْسا نطز نـة زةضغـو ثيَـسةطوتشن، طـوتو عـةيو      
باثري! طو:: بةيَآ، طوتو يةطةٍَ َاَؤغتازا بطِؤ، َٓيـ طو:: بؤ نوآ  طـوتو: بـطِؤ،   

اية ثيَيطو:: زةتبةّ بؤ ثؤيو   طو:: بةيَآ باف، ئيسى بةضِيَوة ئةو َاَؤغتْةَعاْو بؤ نيية
ؾةف، ْاوش َاْطةنإ ْاظأْ، ْاوش ئةو َاْطاْةت ييَسةثطغِء بياًَْآ، ئةطةض زةياْعاْو، 
طو:: بةيَآ زةياْعامن، ئيسش نوويٓة شووضةوةو طوتو: ئازةش ْاوش َاْطةنإ بًَآ، زياضة 

 ًَ ةيةنو بـةقوةتو  َٓيـ ْاوش َاْطةنامن يةبةضبوو ٖةَوويامن طوت، َاَؤغتا طوتو: نـةث
 بؤ ييَسةٕ، نةثًَةيةنيإ ييَسا، ئٓذا طوتو: بة ْيٓؤنيـ نةثًَةيةى بؤ خؤتإ ييَسةٕ!

     ،َاَؤغتايةنو زيهةَإ ٖةبوو ْاوش )َاَؤغتا سةَيسش سادو نانةش قةغػـاب( بـوو
بابو ية ضِاْية قةغػاب بوو، بةيّ يةبٓةضِةتسا خةيَهو نؤيةبووٕ، ئيَػتاف َاَؤغتا سةَيس 

نـوضَِيهو بـةْاوش )عبـسايهطيِ( يـةثيَـ ضِاثـةضِئ بةزةغـيت ضشَيـِ طـرياو نـوشضاو          َاوةو 
بةضِةػنةتو خوا نوو، نة ٖـةض ئـةو تاقـة نوضِةؾـو ٖـةبوو، دـا َاَؤغـتا سةَيـس يـةْيَو          

ْـاظامن ئةواْـةش   َاَؤغتاناظناْسا زياضبوو، ثيـاويَهو ْويَصنـةضو َػـويَُإ بـوو، ٖةيَبةتـة      
  ٔ ، بـةيّ ئـةو َاَؤغـتاية زةضغـو زيـين ثيَـسةطوتشنء ظؤض       زيهةف ضةْطة ْويَصنـةض بـووب

يةطةيَُإ بةضِةػنبوو، يةغةض خؤبوو، ئاَؤشطاضيو زةنطزئ، َٔ ناتو خؤش ظؤض غووزش 
ضِووسييِ يةو َاَؤغتاية وةضططت، بةْيػبةت ْويَصو تاعةتـةوة، ئـةوةش َـٔ بيَتـةوة يـازّ      

هِ  )غـةمّ نـةَاٍ خوضِؾـيسة    يةثؤيو نواضش غةضةتاييةوة، بـةثيَو ويَٓةيـةى نـة ضةفيكـيَ    
فةْسيى( بة ئيُةيٌَ بؤش ْاضزووّ، ْويَصّ نطزوة، ئٓذا ئـةو ضةفيكـةّ طـوتو: فـةٕ نـةؽ      
ناتو خؤش يةو ثؤيةش ئيَُةزا َاَؤغتا سةَيس سادو نانة، ْويَصش ثيَهطزئء تـؤش نـطزة   

نـطزوة،  ئيُاؾنإ ية ثؤيو نواضش غةضةتايو، ئيسش َٔ يةو ناتةوة زةغتِ بةْويَصو تاعـةت  
بآ ئةوةش بابء زايهِ ثيَُبًَئَ، ٖةيَبةتة ظؤض ثيَيإ خؤؾبوو، بةيّ يـةيازّ ْيـة ضاغـتةخؤ    

 .ثيَياْطوتبِ ْويَص بهةّ
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     بريةوةضييةنو زيهةش ئةوناتةّ ئةوةية نة ئةو ناتة ياضش نةمياْآ )ٖةيَُاتئَ( ٖـةبوو، يـة
ثـاضة، ضؤشيَـو نـووَةوة    ثؤيو نواضش غةضةتايو نة طههةبووّ نةمياْيَِ زةنطز يةغةض 

َايَآ، طو:: زاية! بطِياضّ زاوة يةَةوزوا نةمياْآ يةغـةض ثاضة ْانةّ سةضِاَة، ئٓذا زايهِ 
ــطز      ــةنامن زةن ــاضيو بطاي ــة ئاَؤشط ــو ن ــةَوو داضيَ ــةوة ٖ ــآ"، زواش ئ "بةضِةػنــةت ب
عةبسويواسيسو عوَةضو ئةبوبةنطو ئيرباٖيِ، ثيَُـسةطوتٔ:فةٕ نـاضة َةنـةٕ! زةيطـوت     

يَة طيإ! ييَيإ طةِضآ، زةَطوت: بؤنـو زايـة  زةيطـوت: تـؤ ناتَيـو يـة غـةضةتايو        ضِؤ
 بووش، بؤ خؤت طوتت: َٔ بطِياضَساوة ْويَص زةنةّء نةمياْآ يةغةض ثاضة ْانةّ!

         يةيازَة ْويَصّ زةنطزو ئةًٖو نؿـتوناٍَء نةغـابةتيـ بـووئ، ٖـةَوو داضيَـو ئةطـةض
بووايـة، زةنـووّ بـؤ َعطـةوتو طـةوضة، بـا        نةغابةتء ظةضعاتةنةَإ يةْيعيو ؾـاض  

زةيطوت: ضِؤيَة نؤٕ وا زةبآ نةؽ واْانات  زةَطـوت: بابـة! ْويَصةنـةّ بةدةَاعـةت     
زةنةّ، وة يةيازَة نة ْويَصّ زةنطزو غـةدسةّ زةبـطز )تات(يَهُـإ ٖـةبوو يـةَايَآ "نـة       

ةَاَةوة زايـوء بـا    يةٖةْسيَو ؾوئَ )بةضزة ْويَصش( ثيَسةيَئَ" ئٓذا نة ظؤض يةغةدسةزا ز
ثيَياْسةطو:: ضِؤيَة! بؤنو ئةوةْسة غةض ية عةضظ زةْيَو  زةَطوت: ئـةزش ئـةوة ْيـة َـةم     

( ! ٖةيَبةتة بـةظؤضيى خةيَهةنـة   شبشإ ربٞ األع٢ً ٚحبُدٙزةيَآ: زةبآ غآ داضإ بًَيَو )
ئـةوة   ْويَصش ٖانةظاييإ زةنطز، بةبريّ زآ ئةوناتـة ٖةضنـو وةضَططتبايـةو بياْطوتايـة:    

 ئاوايةو زةبآ وابآ، يةنػةض ديَبةديَُسةنطز.

 ئةسَووْـي تةَاتــة طزؤعــنت :

     ــة ٖــيس ئيؿــيَو ٖاويٓــإ يةطــةٍَ بــا  نؿــتوناٍَء فةمســةتء نطيَهــاضييِ زةنــطز، ي
ٍَ تـووتٔ زا ئيَُـة تةَاتـةاإ ضِةَْيـو زةٖيَٓـا، داضوبـاض بـا            زواْةزةنةو:، ئٓذـا يةطـة

اتةية بةضة بيفطؤؾـة، نة ئةوةف ئةظَووْيَهو تاظةبوو ية شياظنسا، زةيطوت: ضِؤيَة ! ئةو تةَ
تةَاتةى بؤ زةنطزَة ْيَو زوو غةبةتةوة، طويَـسضيَصيَهُإ ٖةبوو نـةضيَهو ضِةؾـبوو، ييَـو    
باضزةنطزٕء زةيطوت: وةضة بؤ خؤؾت يةْيَو باضة تةَاتةنة غواضبة، ئٓذا بهؤ بيفطؤؾة، 

ـ   ةوة بةقـةياة، يـإ دـاضش وا ٖـةبوو ئةطـةض ناضواْيَـو       زةنووّ ية ظيَو زةضبةْـس زةثةضِيَُ
ٖةبوواية، طويَسضيَصةنةّ بةتةْيا فيَطْـةبوو بـةئاوزا بجةضِيَتــةوة، زةبـوو يةطـةٍَ طويَسضيَـصو       
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ويغو زيهةزا بطِوات، ئيسش ية طوْسةناْو، بةضش َةضطة: )غةضغـيإ(ء )بـةضزةنؤظ(ء   
ةَاتةنةّ بةطـةمن، يـإ بـةدؤزةزا، ئةطـةض     )َةَةْسئاوا(و )زيًََيَصة(و )قةضةتةثة( زةنووّ ت

بةدؤ بووايـة يـةىء زوو، نيًؤيـةى تةَاتـة بـةزوو نيًـؤ دـؤ، ئةطـةض بةطـةمن بووايـة،           
 .غةضبةغةض بوو

    ( نـوويٓة  1971يةنةّ داض نة باضة تةَاتةّ بطز، ثؤصن نواضى غةضةتايى بـووّ غـايَى ،)
ةنـة ئةػنـةزش نـوضِش    طوْسش )بةضزةنؤظ( يةْاونةش )بةضش َةضطة(، نـة نـوويٓة طوْس  

خايَيؿِ يةطةيَسابوو )ئةػنةز ئيرباٖيِ ضِةغووٍَ(، يةخؤوة نوويٓة َايَيَو، شْةنـة طـوتو:   
ضِؤيَة! ئٓذا زةبآ باْـن بهةٕء ٖاواض بهةٕ، َٓيـ طو:: ئةػنةز! تؤ يةَٔ طـةوضةتطش تـؤ   

و  باْـن بهة، طوتو َٔ ؾةضَآ زةنةّ، تؤ باْـن بهة، َٓيـ طو:: ئاخط ْاظامن بًَيَِ نـ 
ئافطةتةنة طوتو: بًَآ ٖؤ وةضْة تةَاتإ، ٖؤ وةضْة تةَاتإ، ثاؾإ طوتو: بهؤ غةض ئـةو  

ْعَبوو، َٓيـ غآ داض يةغةضيةى طو:: ٖؤ وةضْة تةَاتإ،  (1)باْيصةيةش  نة باْيصةيةنو
شْةنة طوتو: ئةيةضِؤ واْابآ ْـا، زةيََيـو ٖةيَؿـؤيو، طـو:: ئـةزش نـؤٕ  طـوتو: ظؤض        
بةخيَطايو وا زةيَيَو، زةبآ بًَآى ٖؤ وةضْة تـةَاتإ، ئـاوا بةؾـيَٓةيو، ثـيَِ وايـة زوو غـآ       

زوايو بةتةْيا زةنـووّ ئـةو تةَاتـةو باَييـةو     داضإ يةطةٍَ ئةو نوضِة خايَةَسا نووّ، ئٓذا 
ــةوة     ــةضِووش َاززيي ــاضة ي ــةوة، زي ــؤّ زةزإء زةٖاطن ــةمنء د ــةّ زةفطؤؾــسنء بةط بايٓذاْ
فةقريبووئ، بؤية با  زةيطوت: ضِؤيَة! َٔ بؤَٓانطآ تؤ بهؤ، َٓيـ طههة بووّ، ظؤض 

ةنو طةوضة ييَيبجةضِييةوةو داض ئةوؾتاْة نة بؤ َٓسايَةناْو خؤّ باؽ زةنةّ، ثيَيإ غةيطة ظيَي
بهو بؤ زيَيـةنو ْـةزيو ء ْةْاغـياو، يـةوآ تةَاتـةش ييَبفطؤؾـوء بطةضِيَيـةوة!! ٖةيَبةتـة         
خةيَهةنة باضةنةيإ بؤ ييَسةْاّ، زةْا بؤخؤّ تواْاش ئةوةّ ْـةبوو، بؤيـإ قاعنسةنطزَـةوةو    

يـةى   (2)بةضنـٓة بطِؤ، بؤ خؤؾِ يةْيَو باضةنةزا غواضزةبووّ، ئٓذا زايهِ ٖةَوو داضيَـو  
ــة    ــة خاْ ــة! ئةَــة بــسة بةَايَ تةَاتــةو باَــآء بايٓذــاْو بــؤ زةثيَهــاَةوةو زةيطــوت: ضِؤيَ
خويَيةنةت، بؤ ئةوةش خعَةتت بهةٕ، نةنو داضش وا ٖةبوو نايةنيؿـيإ ْـةزةزاَآ،   

                                                 
 باٌيَذة بزيتية لة صةرباٌى خاٌوويةكى ٌشًء بضووك. (1
 صةوةيةكى بضووكة.(  بةرضٍة، 2
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ٖةضنةْسة بةضنٓةنةؾِ زةزاْآ، بةيّ ناتو ضؤيؿسن شْةنة زةيطوت: ضِاوةغتة با نـايةى  
ضة خةيَهةنةف فةقريبووٕ، يةواْةية ناو ؾةنط ْةبووبآ، ئٓذـا نـة زةٖاطنـةوة    ييَبٓيشَن! زيا

زايهِ زةيطوت: ضِؤيَة نات خواضزووةتةوة ! زةَطوت: زاية ئافطةتةنة فطيـا ْةنـةوت،   
طوتو: با نا ييَبٓيشَن، َٓيـ باضةنةّ بـؤ ييَٓطابـوو ضِاْةوةغـتاّ! ئـةويـ يـةى زوو قػـةش       

 !ايَيَهو ضِةظيٌ بووٕ، نؤٕ نايةنيإ ْةزاوة بةتؤ بةشْةنة زةطوتء زةيطوت: زياضة َ

 بيـزةوةرييةني ٖةر ـيش يةيــاد ْةضوو:  ةِراْةوة ية نةْاري َةرط :

  نة ٖةضطيع يةيازّ ْانآ، ئةوةية ضِؤشيَو ٖا: زواش ئةوةش نة باضة تةَاتةنةّ  بريةوةضييةى
فطؤؾتء باضة طةظنةنةّ ٖيَٓا، ٖا: بؤ زةّ ظآ، قةياة ئيؿو ْةزةنطز، ٖيس ناضواْيَهيؿو 
يـآ ْةبوو، نةضةنةؾِ نة نةضيَهو ضِةف بوو، عازةتو وابوو فيَطى ثةضِيٓةوةش ئاو ْةبوو، 

ى زةطو:: ضِؤيَة! نةضة ضِةف فيَطى ئاو ْيـةو ْاظاْـآ بـةْيَو ئاويَـسا     با  ٖةَوو داضيَو ثآ
بطِوات، ئةطةض يةطةٍَ ناضوإ ْةبآ، ْةنو بةتةْآ تيَو بهةش! َٓـيـ ئـةو ضِؤشة بـةيٓيَهو    
ضِاوةغتاّ، نةؽ ْةبوو، ئٓذا زوايو طو:: خؤ ٖةَوو داضيَو بيَطةزا ٖاتووّ بواضيَو بوو 

ثيَيإ باّ، ئاوةنة ٖـةتا ًَـِ زةٖـات، بـةيّ َـٔ بؤخـؤّ       ؾاضةظاش بووّ، زياضة ئةطةض بة
غواضش طويَسضيَصةنة بووّ، يةغةض باض، يةْيَو فـةضزة طةظنةناْـسا، ناتيَـو نـة ضِؤيؿـتشنء      

ضِووبـاضزا غـةضش زةغـووضِآ"     تةَاؾاَهطز "ئيٓػإ ئةطةض تةَاؾاش ثيَـ خؤش بهات ية
ّ ٖةغتُهطز غةضّ زةغووضِآء نةضةنةف فيَطى ئـاو ْـةبوو، ت   نـطز بـةضةو خـواض     ةَاؾـا

زةنشن، يةدياتو ئةوةش بةضةو ئةوبةض بهشن، ئيسش وضزة وضزة ضِؤيؿـتشن، ٖـةتا طةيؿـتُة    
ئةو ؾويَٓةش نة ئةوثةضِش غٓووضش بواضةنة بـوو، يـةخواضةوةف طيَـصيَو ٖـةبوو، بـةيّ      
خواو ضِاغتإ يةوبةضييةوة غآ نواض تطآ فطؤؾو داف، نة زوايو يـيَِ ثطغـشن، طوتيـإ    

، يةوبةضييةوة باْطياْهطز، طوتيإ: نـوضِة ضِاوةغـتة   (1)هو )خوضِخوضِة(و )ياخيإ(ئخةيَ
ضِاوةغتة! َاضِاوةضة! َاضِاوةضة! واتة: بيَطةزا وةضة! طو:: نيية  طوتيإ: تؤ بةضةو خـواض  
زةنو، َٓيـ طو:: ئاخط نةضةنةّ بؤ ْاغووضِيَتةوة، طوتيإ: ضِاوةغتة، يةنيإ ٖـاتء  

                                                 
 ( )خورِخورِةو )ياخياُ( دوو طوٌدى ٌاوضةى جافايةتى ٌيشيك )بةرى وةرطة(ُ. 1
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ظؤض ضؤيؿتووش! ٖةتا يةبريَة نـابطا ؾةضِوايَةنةؾـو زاْـاو بةثةيـة ٖـات       طوتو: نوضِة تؤ
طوتو: ضِيَؿُةنةّ بؤ ٖةيَسة، نوْهة َٔ ْاويَطّ بيَُة ثيَؿآء ئاو زةَبا، َٓيـ ضِيَؿـُةنةّ  
بؤ ٖةيَسا، بةيّ داضش يةنةّ بـؤش ْةطريايـةوة، دـاضش زووةّ بـؤّ ٖةيَسايـةوة، ططتـوء       

زيهـة ضؤيؿـتباش سػـابت زةضِؤيؿـت، دـا زوايـو نـة        ضِايهيَؿاو طوتو: يةى ٖةْطاوش 
ٖاطنةوةو بؤ زايوء با  طيَطِايةوة، ظؤض زٍَ تةْطبووٕء طوتيإ: ٖـةض خـوا تـؤى زايـةوة،     
با  طوتو: ضِؤيَة! ئةزش ْةَطوت نةضةنة فيَطى ئاو ْيـة  طو:: ئاخط نةغو يــآ ْـةبوو   

ئةطةض ظؤضيــ ضاوةغـيت،    َٓيـ زةبوو ٖةض ضِاوةغـتاباّ يةوآ، طوتو: ْا، داضش زيهة

 بجـةضِةوة. (1)ؾيت واْةنةشء ٖةض بة قةياغـآ
     ٖةض يةو باضةوة، يةباضةش تةَاتة فطؤؾتٓةوة، بريةوةضييةنو زيهةّ ٖةية: وير نـة َيَؿـو

زيَتـآ ظؤض ْاضِةسةت زةبآ، داضيَهيإ نةضةنةّ َيَؿو ٖاتآ، ٖةضئةوةْسةّ ظاْو خؤش يـة  
عةضظيَساو نةوت بؤئةوةش خؤش غوضيَٓآ، باضةنةؾو نة بةغةضةوة بـوو، ئايَكـا، َٓـيـ    

، ئيسش ٖةضنةْسّ نـطز بـؤّ ٖةيَٓةغـتايةوة، بؤيـة     (2)ةّ تاقةت بووَّٓسايَيَهو طههةش ن
بةزياضيةوة زةغتُهطز بةططيإ، ٖاوئ بوو ظؤض طةضَابوو، وةى ئيَػـتاف ْـةبوو غـةياضة    
ٖةبآ، ضِؤشى نةْس غةياضةيةى بةو دازةيةزا ٖاتباو ْةٖاتبا، ٖةض بة ثيَياْيـ ضِؤيؿـسن نـةّ   

ةزياض ئةو نةضةوة زاْيؿتبِ، ظؤض ْاضِةسةت بووّ يـةو  بوو، يةواْةية ْيو غةعات ظياتط َٔ ب
بةض غووضةتاوة، ئيَػـتاف "غـبشإ اهلل" ؾـويَٓةنة زةظامن نويَيــة، زضؤظْـاويَهى ييَيــة       
ــتِ،     ــةوة زاْيؿ ــةزياض نةضةن ــةيٓيَو ب ــوو، ب ــةوآ ب ــس(، ي ــؤ(ء )زةضبةْ ــةْيَوإ )قوضِةط ي

غووضو غجى، طـوتى: نـوضِة    ٖةضئةوةْسةّ ظاْى نابطايةنى عةغهةض ثةيسا بوو، ثياويَهى
نهؤٍَ ئةوة باضةنةت يـآنةوتوة  طو:: بةيَآ، طـوتى:  ضِاوةغـتة! ئيَػـتا بـؤت نـاى      
زةنةّ، طوتى: َٔ باضييَٓإ باف ْاظامن، ثيَِ بًَآ نـؤٕ باضةنـة قـايِ بهةَـةوة  طـو::      
باؾة، نةضةنةى بؤّ ٖةيَػاْسةوةو زوايى باضةنةى نطزةوة، ئٓذـا طـوتى: َـٔ يـةنآ يـة      

يية طةظنةنإ ٖةيَسةزةَة غةض ثؿيتء تؤ بؤّ بططة، ٖةتا ئةوةش زيهـةف زيَـِٓ، ئيـسى    طوْ

                                                 
( قةياغ: ثزديَىى طةرِؤكةو بةصيىيَىى قايي لةوباةر ئةوباةرى رِووباار دةبةصاةيَتةوةو، صاةييارةو وآلغء باارى       1

 قورصى ث  دةثةرِيٍَزيَتةوة.
 ةتايى بووً.ئةو كاتة ثؤىل ضوار ياُ ثيٍَجةوى صةر(  2
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بةٖةض ساٍَ َٓيـ تؤظيَو بؤّ ططتء ٖاوناضييِ نطز، بةيّ ئةوة ْـةبوو بتـوامن بـاض يـــآ     
بٓيَِ، زوايى طو:: ئةزى دةْابت بؤ نوآ زةنو  طوتى: زةنُة ئةو ؾـاخة، ثيـاويَهى   

زايهِ زةيطوت: ضِؤيَة! بة خوا ئةوة خـسضى ظيٓــسة بـووة،     ظؤض باف زياضبوو، دا زوايى
ٖةضنةْسة َٔ بطِواّ بة خسضى ظيٓسة ْية، بةيّ غةيط ْيـة دٓسيَهو َػويَُإ بووبآ، يـإ  
فطيؿتةيةى بووبآ، بةٖةضساٍَ، زوايى نة ئاوضِّ زايـةوة، يةبةضنـاوّ زيـاض ْـةَا، ضِةْطـة      

بـاية، ططْـن ئةوةية ئةو نابطاية يةفطياّ ٖات، غةضباظيَهيـ بووبآ، نووبيَتةوة نيـا بؤ ضِة
 ٖةضنةغيَو بووبآ خوا ثازاؾتى بساتةوة.

        ،بريةوةضييةنو زيهةؾِ ئةوةية نة يةبريَة ناوّ زةئيَؿــا، ئةوناتـة نـاو ئيَؿـة ظؤض بـوو
ؾةوآ زةبوو تووتُٓإ ضِْيبـاية، دا َٔ يةبةضئةوةى نة ناوّ زةئيَؿا، نة ناوّ بة تيؿـهى  

ت، ظؤض ْاضِةسةت زةبووّ، ئيسش ؾـةوآ يةبـةض يـؤنؼ تووتُٓـإ ثيَـوة      )يؤنؼ( زةنةو
زةنطز تا زضةْطى ؾةوآ، ثاؾإ زةبوو تووتُٓإ يـآ نطزبايةوة، بؤ ئةوةى بـؤ بـةياْى بـة    
غووشٕء زاويةوة بهةئ، ئيسش بؤ تووتٔ بة غوشْةوة نطزٕء ضِْشن، زةبوو ية تاضيهآ  ، 

زةبوو ٖةيَػـِ بـاضة تةَاتـةيإ بـؤ غـاظ زةنـطزّء        ئٓذا بةياْى ظوو تاضيوء ضِووْى بةياْى
زةضِؤيؿتِ، داضيَهيإ يةْيَوباضةنةزا خةوتبووّ، زايهيؿـِ ئـافطةتيَهى ظؤض بـةضِةسِ بـوو     
"ٖةظاض ضِةػنةتى يـآ بآ" غـؤظو ضِةػنَيهـى تايبـةتى ٖـةبوو، زةيطـوت: ضِؤَيـة! ٖـةَوو        

ى زةطةضِيَيةوةو زةضزةنةوى، ئٓذا داضيَو تا تؤ زيَيةوة، ٖةض تةَاؾاى ضِيَطا زةنةّ بعامن نة
وةختيَو طويَسضيَص زةضزةنةوآ بة باضةوةو َٓيـ زياضْيِ، نوْهة يةْيَو باضةنةزا خةوتووّ، 
زايهِ طوتبووى: باثري! ئةوة عةيييؿـُإ ضِؤيؿـت! ئـةوة نـةضة ضِةف ٖاتـةوةو بـاضيَهى       

زةْطـة زةْطـى ئـةوإ    ثيَوةيةو عةيو بةغةضييةوة زياضْية، وةختيَو بةضةو ثريةوة ٖاتٔ، بـة  
خةبةضّ بوويةوةء ٖةيَػاّء طوتيإ: ئةوة َاوى  طو:: بةيَـآ، ظؤض خةوّ ٖاتء خـةوّ  

 ييَهةوتبوو!

 بي ضـتاْةواْييى ناَيــةى طزؤعــنت :

   )ِٖةضوةٖا ٖةض يةو قؤْاغةش تةَةظنسا غايَيَهيـ بووَة بيَػتاْةوإ، َايَو خايَِ )خاٍَ بطاي
تئَ( بووٕ، بيَػتاْو نايَةنيإ نطزبـوو، يـة بـاْوويَهو خـواض     نة ئةوناتة ٖةض ية )بةغتةغ
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دازةش غةْطةغةض قةيزظةو ئاقاض ثطزش غةض ضِووباضش بةغتةغتئَ، ئةوناتة ثؤيو ثيَٓذـى  
غةضةتايو بووّ، تةْيا ناضّ ئةوةبوو ناوزيَطيو بيَػـتإ بهةّء ْـةٖيًََِ ويخـو بيَٓـة ْيَـوء     

 ْةْاغـياو نايَةنةنإ بطِْـآء بةبآ ثاضةونطِئ بياْبات.ظةضِش بهةٕ، يإ خةيَهو ضِيَبواضء 
ٖةْسيَو ضِؤشاْيـ باضةنايَةنيَهيإ بؤ يةنةضيَو زةْاّء زةَربزة ٖةْسيَو طوْـسو مزيَـو   

 ْيعيوء بةطةمنء دؤ زةَفطؤؾسنء ئيَواضة بةباضة زةغًَةوة زةطةضِاَةوة.
       َٓــاو، خػــتية تــاى   داضيَهيــإ يةطوْــسش )باضةثاْــة( ثياويَــو ٖةْــسيَو طــةظنو ٖي

ــةدؤضيَو     ــةيّ ب ــةى، ب ــطز يةنايَ ــطِ ن ــةش زيهةؾــو ث ــا تةضاوظووةن تةضاظوويَهــةوةو، ت
تةضاظووةنةش ططتبوو نة تاتةضاظووش نايَةنةنإ يةغةضآء ٖـو طةظنةنـة ٖـةض يـةخواضآ     
بوو! َٓيـ غةضةتا غةضّ غوضَِا، بةيّ نةغةضجنو زةغتيُسا، فيًََةنةيِ ظاْوء ثيَُطوت: 

وةنةّ ثآ ْةزةش ناَيـةنت ثيَٓافطؤؾـِ! ئـةويـ طـوتو: ئـاخط تـؤ ْـاتواْو        ئةطةض تةضاظو
تةضاظووةنة بةضظ بهةيةوة، طو:: با زةتـوامن، ئيـسش غـةضةجناّ غـآ نـواض ناَيـةنِ يـة        

 تةضاظووةنة فطِيَسإ، نة بة سػابو وش ٖةْسيَهو زيهةف َابووٕ!
"ٖةظاض ضِةػنةتى يـآ ئٓذا وةى طو:: ٖةَوو ئةو ناضو نةغابةتاْةى نة با  زةيهطزٕ 

بآ" يةطةٍَ زايهِء با  ٖةض ثيَهةوة بووٕء َٓيـ نةغابة: يةطةيَسا زةنطزٕ، دا بةظؤضيى 
زضويَٓةو نيَؿةو طيَطة ٖاويٓإ ٖةبوو، زوايى نؿتونايَى زش، وةى طويَةبـةضِؤشةو تـووتٔء   

ضى وا تةَاتةء باَآء بايٓذإء...ٖتس، ية ٖيس ئيؿيَهيـ زواْةزةنةطو:: ئةوناتـة دـا  
ٖةبوو با  "ٖةظاض ضِةػنةتى يـآ بآ" نة ئةضنة طةوضةنة يةغةضؾاْى ئةو بـوو، ضِةَـةظإ   
زةٖات بةضِؤشوو ْةزةبوو، َٔ ٖةض بةضِؤشوو زةبووّ، زةيطوت: ئاخط ضِؤيَـة ضؤشووت بـؤ   
ْاطريآ، يإ ئيؿةنةت بؤ ْانطآ، زةَطوت بابة! وضزة وضزة بؤّ زةنطآ، بـا ضِؤشووةنـة   

يـ َاْسوو زةبووّ، يةبريَة بةضِؤشوو زةبووّء زضويَٓةى بـطْر )َـةضةظة(ّ   ْةفةوتيَِٓ، ظؤض
زةنطز، يةطةٍَ با  زةنووَة نطيَهاضيىء بٓاغةى عةَووزّ ٖةيَسةنةْس، ية قةضاة دـازةى  

زةضبةْس بةضِؤشووف زةبووّ، دا ئيَػـتا ظؤض دـاض نـة نطيَهـاضإ زةبيـِٓ، زةيَـيَِ:        -ضِاْية 
خؤى نطيَهـاضيى نـطزوة تـا ئيَـواضىَء بـةضِؤشووف بـووة،       بطايٓة! بطاى خؤؾتإ وةختى 

بةٖاوئء ية ضِةَةظاْسا ئيـ بهةىء بةضِؤشوو بو، بةضِاغـتيى ظؤض قوضغـة، بـةيّ خـواى     
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بةبةظةيو تةوفيكت زةزات، ئيٓػإ ئةطةض ٖيُُةتى نـطزو عـةظَى يةغـةض ئيؿـيَو دـةظّ      
 بوو، خواى َيٗطةبإ بؤى ئاغاْسةنات.

  زايهـِ )بةضِةػنـةت بَيـت(، ئةوةيـة         زيهةش  بريةوةضييةنو ٍَ ئـةّ قؤْاغـةش تةَـةمن يةطـة
ضِؤشيَهيإ زايهِ ْةخؤف بوو، طوتو: ضِؤيَةطيإ! بهؤ يةغةْطةغـةض نيًؤيـةى ٖـةْاضش    

 تطؾِ بؤ بيَٓة، يةطةٍَ )عةبسويَة(ش خايَؤظات ثيَهةوة بهٔ.
ؿـتوناٍَ، ثـؤيو   ٖاوئ بوو ية ضِاْيةوة نووبوويٓةوة بؤ طوْسش )نةجناضِة( بؤ ن ئةوناتة

غـيَو غةضةتايو بووّ، ثيَهةوة نـووئ بـؤ غةْطةغـةضو ثطغـياضَإ نـطز زووناْيَهُـإ       
زؤظيةوة ٖةْاضش ٖةبوو، زووناْساضةنة ثطغو ضِؤيَةطيإ! ٖةْاضش تطؾتإ زةوآ يـإ ٖـو   
ؾريئ  ئيَُةف تةَاؾاش يةنسيـُإ نطزو طوطنإ: وةيَة ٖةْاضش ؾريئ خؤؾـ ة، ٖـو   

! وةى بًََيـو ٖـةْاضةنإ بؤخؤَـإ بهـطِئ ْـةى بـؤ زايهـِ! زيـاضة نيًـؤ          ؾرييُٓإ زةوآ
ٖةْاضةنةَإ بطز، نوْهة تاَةظضؤش ٖـةْاض خـواضزْيـ بـووئ، نيًـؤ ٖةْاضةنـةَإ بـة       
ْيوةيو نطز ٖةتا طةيؿتيٓةوةو، نة طةيؿتيٓةوةف وةى زياضييةنو طـةوضةَإ ٖيَٓــابيَتةوة،   

ش! زايهيؿِ ثيَهةْوء طوتو ضِؤيَة! ئةزش ْةَطوت طو:: زاية! ٖةْاضش ؾرييُٓإ بؤ ٖيَٓاو
 ٖةْاضش تطف  َٓيـ طو:: ئاخط ٖو ؾريئ خؤؾ ة.

    بريةوةضييةنو زيهةؾِ يةطةٍَ باضنسا )ٖةظاض ضِةػنةتو يـآ بآ( ئةوةية نة با  ٖةتـا بًَيَو بـؤ
ٖةَوو دؤضة ناضو ناغبييةى ئاظاو زةغتطةضّ بوو: زضويَٓة، ثانـهاضيو، ظةوش نـيَةٕ،   
بًؤى بطِئ، تووتٓةواْيو، نطيَهاضيو ... ٖتس، زياضة َٓيـ نةّء ظؤض ٖةض ية خعَةتيـسا  

ئٓذا ضِؤشيَهيإ ية بٓاضش نياش نيَوةضِةف ثيَهـةوة زضويَٓـة )زضةو(ش طةْــُُإ    بووّ ... 
زةنطزو يةنذاض طةضَاف بوو، َٓيـ نة با  ئاوا بة ئاظاو زةغـتطةضّ بـيين، سةَاغـة:    
دوويو باف خؤَِ َاْسوونطز، نة بة سيػاب وةى با  ثةضيَعّ زياضبـآء ٖـةَوو يةؾـِ   

ــ  ــوو بــوو، ئٓذ ا يــةناتو ثؿــووزاْسا نــة بــةضةو مش نةثطةنــةَإ  يــة ئاضةقــسا ؾــةيٍَ ب
زةنوويٓةوة، تةَاؾايةنو ثةضيَعش خؤَِ نطزو طو:: بابة! َٓيـ ثةضيَعّ زياضة  ئـةويـ  

 طوتو: ثياو خؿجة خؿجيَهو ية تةْيؿت ٖةبآ ٖةض باؾة!
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 ضـةىد بيـرةوةريـيةكي ىيََََََََََََََواٌ شـاآلىي

(1741-1751 ) 
 

( تـانو  1961ئٓذا با ٖةْـسَيهو زيهـةف يـة بريةوةضييـةناْو ئـةو قؤْاغـةش تةَـةمن يـة )        
 (، غةَةضِوو: 1973)
   ظؤض زيَدؤف زةبووّ نة ٖةَوو غايَيَو يةخويَٓسٕ يةنةّ زةبووّ، َاَؤغتايةنإ  زياضة َٔ

زياضييإ زةزايٓآ، داضيَو َاَؤغتايةى ثاْساْيَهى دواْى ثآ بـوو، زةضغـى َيَـصووى ثـآ     
( ثًة بيَٓة، ئةو ثاْساْةت 90زةطوتشن، ْاوى َاَؤغتا )سةَـةز ئةَشن( بوو طوتى: ئةجماضة )

(ت ٖيَٓاوة، ٖـةض بـؤ   89(ّ زةٖيَٓا، غةضى َاْـن طوتى:  )90زةزةَآ، ٖةَوو داضيَو )
(ى بؤ زاْابووّ، َٓيـ بؤخؤّ زةَعاْى ثاْساْةنةّ بؤخـؤّ  89ئةوةى ثاْساْةنةّ ْةزاتآ، )

َاَؤغتا! باؾِ وةيّ زاوةتـةوة، بـةيّ زيـاضة َاَؤغـتا ثاْساْةنـةى       ضِةوانطزوة، طو::
خؤف ويػتوة، يإ ظاْيويةتو ئةطةض بيؿيساباَاية ئيػتيفازةّ يـآ ْةزةنطز، ئةو ثاْساْـة بـؤ   

 َاَؤغتا باف بوو، بةيّ نوْهة طفيت ثيَسابووّ، واَسةظاْو غتةَو ييَهطزووّ!
    ــؤ ــةوة ب ــةوةش نــة طواظضايٓ ــةناْيإ  يةيازَــة زواش ئ ــانؤ، ٖــةَوو قوتابيي ــةش ئ قوتاغاْ

ــاْطوت: وةضة    ــاو زةي ــإ زةضزةٖيَٓ ــةظؤضيو َٓي ــسةطوتٔ، ب ــؤزةنطزةوةو غــطووزيإ ثيَ ن
 ؾيعطَإ بؤ بًَآ، َٓيـ ئةو ؾيعطةش بيَهةغِ زةطوت نة غةضةتايةنةى ئاواية: 

 ئةي وةتةٕ َةطتووْي تءّى عي وةمت بيـزنةوتةوة

 تةومى نءتةوةوةختـي بةْنييى ئةصارة   ثآ بة 

 تا نؤتاييةنـةش، نة زةيَـآ:

 عةرتة عـةرتي ثياوةتي بآ  ـةر خوا دةصتِ بنا

 دوذَٓت ثةتهـةّ وةنو صةط بيىـةَة ذي ز ثي تـةوة
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ٖةَوو داضيَو زةياْطوت: ئةو ؾيعطةَإ بؤ بًَآ، َٓيـ بـؤّ زةطـوتٔء نـةثًَةيةنو    
 .طوظةضاْس توْسيإ بؤ ييَسةزاّ، ئيسى بةو ؾيَوةية قؤْاغو غةضةتاييِ

   ٖـةبوو،   فٝطعر٢ٜسايَةتى فيهطييِ: عةقيسةو ئيُإء تيَطةيؿتِٓ يةئيػالّ، ٖةض سايَةتيَهو
ٖاَوؾؤش َعطـةو: زةنـطز، وضزة وضزة ضةفاقـةتو فـةقآء َاَؤغـتاياْوء سودطةنـامن       
زةنــطز، بــةٖؤش ٖاتوونــؤش َعطةوتــةوة ٖيَــسش ٖيَــسش ٖةْــسآ ئــةزةبو ئيػــالَةتيوء 

فيَطبووّ ية َاَؤغتايإ، ظؤض طويَِ بؤ َاَؤغتايإ زةططت، ئـةو   نؤَةييةتيوء ؾيت زيهة
ناتةف سايَةتةنةّ وابوو ٖةض ؾـتيَهِ وةضططتبايـة، يةنػـةض يـة َيَؿـهُسا تؤَـاضزةبوو،       
ئةوةؾِ يةبريْةنآ َٔ عاؾكى نتيَت بووّ ٖةض يةقؤْاغو يةنو غةضةتاييةوة، ٖةَيؿة نـة  

نتيَـبِ بـؤ بهـطِة، ئـةو نتيَباْـةش ئـةوناتو       با  زةنوو بؤ باظاضِ، زةَطوت: بابـة! فـةٕ   
باوبووٕ )سةيسةضْاَة، َيعطاز ْاَة، َةويووز ْاَة، َةْيذةو بيَـصةٕ، ئـةَري ئةضغـةمٕ،    
ضؤغــتةّء ظؤضاب(، دــا زايهــِ زةيطــوت: ضِؤيَــة! وةضة بؤَــإ غويَٓــةوة، َٓــيـ بــؤّ 

ييةوةو نتيَبةنةّ زةخويَٓسْةوة، داضش واٖةبوو نة نتيَبةنة ْوغدةش نةّ بوواية، زةَٓووغ
ْةقًَسةنطز، يةبةضئةوةش ئةوناتة نتيَت ظؤضنةّ بوو، سايَـةتو ضِؤؾـٓبرييوء نًتـووضيوء    

 خويَٓسْةوة بيَٗيَعبوو.

 ٖةَيضـونةوتـي نءَةآليةتييـِ :

        ــةو ــاْو قوتاغاْ ــةٍَ قوتابي ــةيَبووّ، يةط ــةتيوء تيَه ــاْيَهو نؤَةيي ــت ئيٓػ ــة غطوؾ ب
ةى، ئيَػـتاف ٖاَوؾـؤّ يةطـةٍَ ٖةْسيَهياْـسا ٖـةض      ٖاوثؤيةنامن، يةطةٍَ َٓـسايْو طـةضِ  

بةضزةواَة، ئةوناتة َايَُإ ية طةضِةنو )قوية( بوو يةضِاْيـة، َـٔ تـا زةضبـةزةض بـووّ ٖـةض       
يةَايَو با  بووّ ية طةضِةنو قوية، ٖةتا تووؾو ئاواضةيوء زةضبةزةضيو بووّ، ٖـةض يـةوشَ   

خةيَهو ضِاْيةٕ، ٖةْسيَهيإ ئيػالَيشنء بووّ، دا ظؤضبةش ضةفيكةناْو غةضزةَو َٓسايَييِ 
ٖةْسيَهيإ ٖةيَططى فيهطةش زيهةٕ، بةيّ ئيَػتاف خؤؾةويػتيو ظةَاْو َٓسايَيو، ياخوز 
ضةفاقةتء وةفاّ يةطةٍَ ثاضاغتووٕ، ية ٖةض ؾـويَٓيَو بـٔ ئيَػـتاف ٖاَوؾـؤيإ زةنـةّء      

 ة.نتيَبيإ بؤ زةْيَطّ، ثةيوةْسيو تةيةفؤْيو ية ْيَواْـُاْسا ٖةي
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            ٍَ بة َٓـسايَيو ٖةيَػـونةو: غـةمَةت بـوو، ؾـةضِةْطَيع ْـةبووّ، بـةيّ ظويَُـِ قبـوو
ْةزةنطز، يةبريَـة زوو غـآ دـاض تووؾـو ؾـةِضبووّ، داضَيـو زووبـطا بـووٕ ويػـتيإ          
ييَُبسةٕ، َٓيـ بؤنؼ خةجنةضيَهِ ثيَبوو، ئـةو ناتـة طهـهة بـووّ، غـةضش يـةنيَهيامن       

وإص ٖـةبوو غـةض بـة ثـاضتو بـوو، ثيَُوايـة غـاَيو        ؾهاْس، ئٓذـا ئةوناتـة طيـةنيَيت م   
( بــوو ٖــاتٔ، َٓــيـ بــؤنؼ خةجنةضةنةَــسا بــةنوضِة خايَةنــةّ 1972(، يــإ )1971)

)عبساهلل( نة ئيَػتاف ية شياْسا َاوة، طو:: ٖا ٖةيَيططة، زوايو ٖاتٔ طوتيإ: نوا نيت 
ٕ طوتيـإ: بـةو   ية بـؤنؼ خةجنةضةنـة نـطز  طـو:: يـةمّ ْيـة، ٖةْـسَيو يةَٓساَيـةنا        

نوضِةيسا، ثيَيإ طوت: نوا  طوتو: ئةوةتا، طـو:: ئـةوة بؤنـى ثيَتـسإ  ئيـسش بـؤش       
ْةؾاضزضايةوة، زوايو طوتيإ: بابة َٓسائَء زوايـو ئاؾـتسةبٓةوة، طـو:: ئـاخط ئـةويـ      
طاظش ييَططتووّ، َٓيـ بؤنػيَهِ ييَساوةو يةتاو زةغيت خؤّ ييَُساوة، بةنوضتيى: ؾـةضِّ  

 ؾةضِةْطيَع ْةبووّ، بةيّ ظويَُيؿِ قبوويَٓةزةنطز. ْةزةنطزو

   داضيَهو زيهةف بةٖةَإ ؾــيَوة ؾتيَهو وا بوو، ئةويـ يةنآ بوو ية َٓسايَةناْو طةضِةى
زوو بطا عةظيةتيـإ زاّ، َٓيـ زوايو بة تةْيــا تؤيَةش خـؤّ يـة يـةنيإ نـطزةوةو ييَُـسا،      

 اضيَهو زيهة ٖةيَةى وا زووباضة ْةنةيةوة.زواييـ نة ثاضِايةوة، طو:: باؾة، بةيّ د

 يـاريىى  ةَـةو عـادةتى َٓـناآلْة :

تؤخ تؤثيَٓيؿِ زةنطزو ياضيهييةنو تيُةنةش خؤَإ بووّ، يةطةضِةنةنةش خؤَاْسا  ياضيو
ياضعنإ زةنطزو، داض داضةف يةطةٍَ طةضِةنةناْو زيهةزا ياضعنإ زةنطز، ٖةضوةٖا زةنـووئ  

زؤضآء ضِيَواؽء نةقاية بازةّ(َإ زةٖيَٓا يةطـةٍَ ضةفيكـةنامن، دـاضش    بؤ ؾاخو نيَوةضِةف )
واف ٖةبوو، ٖةْسيَو يةٖاوةيَةنامن ٖةْسيَو ؾيت غةيطؤنةيإ زةنطز، بؤ ظنووْـة: بـةزواش   
غةطة خوَيِطش زةنةوتٔ، بةيّ َٔ عـازةتو خـطاثِ ْـةبووٕ، غـوثاؽ بـؤ خـوا، خـوا ثـاى         

وة ظؤض غوثاغو خوا زةنةّ، بةبريّ زشَ َٓساٍَ زةنووٕ ضِايططتبووّ، ئيَػتا نة بريش ييَسةنةَة
ؾيت خةيَهيإ زةزظش، َٓيـ زةَطوت: ئةوة َةنةٕ سةضاَة، ٖـةضطيع ْةزةنـووّ نايَـةىء    
ؾووتو ية بيَػـتاْو خـةَيوء، َيـوة يـةباخو خـةَيو بَيـِٓ، بةغطوؾـت نـةيفِ بـةو ؾـتاْة           

ٓسايْةش نـة زةنـطئَ، َةطـةض    ْةزةٖات، دٓيَوزإء طةَةو ياضيهطزٕ بةخةيَو، ئةو عازةتة َ
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نؤٕ ئةطةضْا ْايةتةوة يازّ ئةو ضةفتاضاْةّ نطزبٔء، ضةفيكةناْو طـةضِةىء ؾـاضو قوتاغاْةؾـِ    
ؾايةزٕ، بةيّ ٖةيَبةتة ية ضِواْطةيةنو زيٓييةوة ْا، نوْهة ئةو ناتة َٓسايَبووّء ؾـاضةظاييةنو  

، نـةيفِ بـةودؤضة   فٝطععر٢ٜ ء ئةوتؤّ ية ئيػالّ ْةبوو، بةؽ ٖةض وةى سايَةتيَهى غطوؾـتيى 
ضِةفتاضاْة ْةزةٖات، ضةفيكةناْيؿِ بةظؤضيو ئيٓػاْو ضةوؾت دوإء ثاى بووٕ، ئةواْةش نـة  

 ؾةضِةْطيَعو خطاثةناضبووٕ، نةيفِ بة ناضةيإ ْةزةٖاتء تيَهةيَييامن ْةزةنطز.

 ٖةَيضـونةوتـي ْي و خي ــشإ :

  َايَوَ بووّ، بؤ ٖةَوو ؾويَٓيَو يـةزواش  َايَو خؤَاْسا، نوْهة َٔ نوضِش طةوضةش  يةْيَو
باضنةوة بووّ، بؤ ٖةَوو ناضو نةغابةتيَو، يةبةضئةوة زواش با  بةغةضثةضؾتياضش خيَـعإ  
تةَاؾازةنطاّ، يةطةٍَ زايهِ بةضِةػنةت بآء يةطةٍَ خوؾهةنامنء بطايةناْيؿِ، َٓافيػـِ  

ِ بـؤ زةنـطِئ، ئيَػـتاف ويَٓـةش     ْةبووٕ، تانو ييَيإ بسةّ، بةيَهو ضِةػنِ ثيَسا زةٖاتٔ، ؾت
ئةوناتةّ َاوة نة ئةبوبةنطو ئيرباٖيُو بطاّ ٖةضزوونيإ زةياْطوت: ضؤشش دـةشٕ بـووة   
يةنو زةغهة ْيَططعيَهيإ ثيَية ٖةضزوونيامن يـةباوةف ططتـووٕ، َٓـيـ طهـهة بـووّ يـة       

طتووٕ، يةنـى ْيَوةْسيى بووّ، غةضو زةغهة ْيَططعّ بؤ نطِيوٕء ٖةضزوونيامن يةباوةف ط
ٍَ زايهيؿِ "بةضِةػنـةت بـآ" ظؤض ٖاونـاضبووّ، زايهـِ نـة زةنـوو بـؤ غـةضزاْو          يةطة
خعَإ، َٓسايَةنامن بؤ ٖةيَسةططتٔء يةباوةؾِ زةططتٔ، زةيطوت: ئـاخط ضِؤيَـة ْـاتواْو!    
زةَطوت: ْـا، قـةيٓانات ٖـةَيِ زةطـطتٔء يةباوةؾـِ زةنـطزٕ، نـوْهة يـة ٖـةَوويإ          

إ غةضثيَهـييةنو نطزبايـة، يـإ يـة قػـةش بـا ء زايهـِ        طةوضةتط بووّ، َةطةض يةنيَهي
 زةضنووباْاية، ئةطةضْا باؾ ئ ثةيوةْسييِ يةطةيَيإ ٖةبوو، ئيَػتاف ٖةضوائ.

   ثيَِ ؾو ْاية با ء زايهِ ييَيإ زا ، بةيّ يةى داض با  ييَِ تووضِة بوو ضِاَهطزو ْةيتواْو
عاْو نةواية، طوتو: وةضة ضِؤيَة ئةو ثاضنة ضنططآ، ئةويـ خةتاش خؤّ ْةبوو، بابيؿِ ْةي

ٍَ بـا ء قـةت )ْـا(ّ ْـةبوو،         تووتٓة ئاوبسة، طو:: بةَيآ بابة، مّء دـيُِ ْـةبوو يةطـة
بةٖةضساٍَ تووتِٓ ئاو زةزا، ْيوةضِؤيإ خةيَو نة تووتٔء تةَاتةو ظةضعاتةنـةيإ ئـاوزةزا،   

ضيَٓةوة، دووتياضةنإ ٖةضناَيإ ئيػطاسةتيإ زةنطز، ئاوةنإ ثيَهةوة بةؾادؤطةزا بةضزةز
ئاوةنةش خؤش زةططيَتةوةو زيَتةوة ْيَو دؤطةش غةضةنوء ئـاو ظؤض زةبـآ، ٖـةض ئةوةْـسةّ     
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ظاْو ئاويَهو ظؤضّ بةغةض طةضِا، قطنةش ْيوةضِؤ بوو، ئةوناتة ثؤصن ثيَٓذى غةضةتايى بووّ 
َاَؤغتا سةغـةٕ   ظ بوو، ية ْيعيو بؤغهئَ تووتُٓإ نطزبوو، َايَو1972ٖاويٓى غايَى 

بابةنطيـ ٖةض يةو زةوضوبةضةبووٕ، ئيسش ٖةض ئةوةْسةَعاْو ئاويَهو ظؤضّ بةغةض طـةضِا،  
بؤّ ناض ْةزةنطا، ئـاو نـة ظؤضبـوو بةغـةض زَيطاوةنـإ زةطـةِضآ، ئٓذـا نـة ئـاو بةغـةض           
زيَطاوةنإ زةطةضِآ، زوايو بصاض ثةيسا زةنات، بابيؿِ طوتو: ئـةوة بؤنـى ئـاوا  َٓـيـ     

ٌَ ٖةيَسةغووضِيَِٓ ئاوّ بؤ ناض ْانطآ، ؾوئَ ْية ئاوةنةش ثيَسا بةضبسةَةوة، طو:: ئةوة بيَ
بابة! بةزةغت خؤّ ْية، طوتو: ئةو ٖةَوو ئاوةت بؤنى  بةضزاوةتةوة  طو:: بابة! َـٔ  
بةضَٓةزاوةتةوة، ئيسش با  تووضِة بوو، بةنةغتةنة طًَـإ نةوتـة غـةضّء زوو نةغـتةنو     

ةيّ ثيَُٓةنةوتٔ، زوايو نة ظاْو خةتاش َٔ ْةبوو، ثةؾيَُإ بووةوةء ثيَسازاّء ضِاَهطز، ب
طوتو: ضاغت زةنةش، ئيسش زوايو ئاؾتبوويٓةوة، ئةطةضْا ثيَِ ؾو ْاية بـا  ييَـو زا ،   
با  يةطةٍَ َٓسايٕ ظؤض خووش ْةزةزاْآ، عازةتو وابـوو، زايهـِ "بةضِةػنـةت بـآ" بـة      

ري! تا ئيَػـتا ئةو َٓسايْـةت َـاض ْـةنطزووٕ! بـةيّ     َوبايةغةو طًةييةوة ثيَو زةطوت: باث
با  يةطةٍَ َٔ ظؤض ثةيوةْسييةنو تايبةتيو ٖةبوو، بةطهـهةيو ٖـةض ثيَـو زةطـو:: َاَـة      
غووضةش بابو خؤش، ظؤض يوتفو يةطةيَِ ٖةبوو، ئةوةؾِ يةبريْةنـآ باغـيبهةّ: زايهـِ    

طزْت ظؤض غـةٌٖ بـوو، بـة    "بةضِةػنةت بآ" زةيطيَطِايـةوةو زةيطـوت: ضِؤيَـة! بـةخيَون    
 نيًهةيةنةوة خؤت زةخافةْس تا ئيَواضآء ئةضنت ْةبوو.

  ية زواش خؤّ خوؾهة ئايؿيَِ بوو، ئةو ناتة َٔ ٖةض ية ثةعناْطاش ئيػالَيو بووّ ية ؾاضش
غًيَُاْو زةخمويَٓس، نة خوؾهة ئايؿيَِ ؾوويهطز بة ناى ئةػنـةزش ظاواَإ، نة ئيَػـتا يـة   

ــةيَيَو  ــسإء نؤَ ــاى     شياْ ــو ن ــةَِ، زواي ــهة َطي ــةو خوؾ ــةٕ، زواش ئ ــإ ٖ خواضظاَ
عةبسويواسيس، ئٓذـا عوَةضش بطاّ بةضِةػنةت بيَت، ئٓذا ئةبوبةنط ئٓذا ئيرباٖيِ، ثاؾـإ  
قةزةّ خيَطش خوؾهِ، نة غوثاؽ بـؤ خـوا يةطـةٍَ ٖةَووياْـسا باؾـ ئ ثةيوةْـسييُإ       

وء بطا ضيَـعّ زةطـطتٔء بـةظةييِ    ٖةبووةو ٖةية، بايو ئةوةْسةش نة ييَِ ظاْيبـآ وةى خوؾ
ثيَسازةٖاتٓةوة، ئةواْيـ ضيَعش َٓيـإ زةطـطتء َٓيـإ ظؤض خؤؾسةويػـت، ئةطـةض زيـاض       
ْةبووَاية، ظؤض ْاضةسةت زةبووٕء زةيـاْطوت: زةبـآ نانُـإ يـةنوآ بيـآ  ئيَػـتاف       

 غوثاؽ بؤ خوا ٖةضبةضزةواَشن يةغةض ضيَعو خؤؾةويػتييُإ.
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ٍ  حوصــةيٓى حيهــايةتـ  ىـوإ :خـا

بةثيَويػيت زةظامن بةضيةوةش قؤْاغو تةَةْو َٓـسايَييِ بـةديَبٗيًََِ، ئاَـاشة بـةوة بهـةّ نـة       
يةضِووش فطاواْبووْو ئاغؤش بريو ظةيُٓةوة، يةغـايْو غـةضةتاش تةَةظنـسا، بةتايبـةت ثيَـٓر      

( ( غووزش ظؤضّ ية خايَيَهو زايهِ بيين، نة ْاوش )سػشن12 - 5غايٕ تانو زواظزة غايٕ )
 بوو بة سوغةيين ئةػنةزة قيت ْاغطابوو، ئيَُة ٖةض ثيَُإ زةطوت )خاٍَ سوغةئ(. 

خاٍَ سوغةئ سيهايةت خواْيَهو ْاوزضاضو ظةبطزةغتبوو، نـة بةؾـيَو يةسيهايةتـةناْو    
بةؾيعطو بةؾيَهيؿو بةثةخؿإ زةطيَطِايةوةو نؤضِو َةدًيػو وا طةضَسةنطز، نة ٖـيس نـةؽ   

 بطــطة نؤنةو ثصَيٓيؿـو ْةزةنــطز، َةطةض بة زةْطو نحء ْعّ. ْةى ٖةض قػةش ْةزةنطز،

ؾاياْو باغيؿة سيهايةتةناْو خاٍَ سوغةئ ٖةياْبوو بةؾةويَو تـةواو ْـةزةبوو، ئـةوةش    
 زةَايةوة بؤ ؾةوش زووةّء غيَيةّ ٖةيَسةطريا.

من زياضة َٓيـ ظؤضباف طويَِ زةططتء سيهايةتةناْيؿِ يةبةضزةنطزو، ئيَػتاف ٖةْـسيَهيا 
ٖةض يةبرية، َةطةض نؤٕ زةْا باغـو زيَووزضجنيـإ ٖـةض تيَـسابوو، بةتايبـةت )زيَـوش ضِةف(،       
ٖةضوةٖا )زيَؤثيا(ش بةسطيو، نة بيَطوَـإ ئةوناتـة ٖـةَوو سيهايةتـةنامن بةؾـيت ضاغـتء       

 واقيعيو زةظاْشن، ْةى خةياٍَء ئةفػاْة.

بًَيَو ثياويَهو قػةخؤفء ٖةظاض ضةػنةت ية خاٍَ سوغئَ بآء خوا ييَو خؤف بآء، ٖةتا 
ضِوو خؤؾبوو، زةتوامن بًَيَـِ: بؤ ئةو ضؤشطاضة نةييَٓــو ضازيؤو تةيةفعيؤْــو ئةّ ضؤشطـاضةش  
بة باؾــو ثطِنطزبووةوةو، َٓيـ يةضِووش فطاواْبووْــو ظةيـٔء بــريو خةيايَـةوة، غـووزش      

ا يـةنذاض ضووخـؤفء   ظؤضّ ييَبيٓـوء ئةويـ يةطةٍَ َٔء نــوضِة خاٍَء نوضِة ثووضةناْيؿُس
 بة يوتف بوو.

 بةٖزةَةْنبووّ ية ِرووى ضاونزاْةوةو نارونةصابة ى ثغـت خبءبةصتٓةوة :

بةثيَويػيت زةظامن ئاَاشة بةوة بهةّ، نة يةّ قؤْاغةش تةَةظنـسا قؤْـاغو غـةضةتايو،     ييَطةزا
 "ٖةظاض ٖةوضةٖا ية قؤْاغةناْو زيهةش تةَةْيؿُسا، غووزيَهو ظؤضّ يةوة وةضططتوة نة با 

ضةػنةتو ييَبـآ"، بؤ ٖةَوو ئيؿوناضيَهو ية خعَةت خؤيسا زةيربزّ، ض فةمسـةتيو بووايـة،   
وةى: زضويَٓةو نيَؿةوطيَطةو نانيَؿإ، ض نؿتوناٍَ بوواية، بة ٖةَوو دؤضةناْييةوة: نطزْى 
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يو، تووتٔ، تةَاتةو باَييةو بايٓذإ، طويَةبةضِؤشة، نوجنو، نايَةىء ؾووتو، ٖاضوشَء تطؤظ
ٖتس، ض زاضٖيَٓإ بوواية ية نيا، ض طةيٖيَٓإ بوواية، ض نطيَهاضيو بوواية بـة   ...طةظنةؾاَيو

 ٖةَوو دؤضةناْييةوة، ثاف ٖةضاؾبوومن، ثيَـ بايَ بووٕء زواش بايَ بووٕ. 
نة زةتوامن بًَيَِ، ئةو بةٖطةَةْسبووْةّ ية ئيؿهطزٕ ية خعَةت باضنسا، ية نةْس ضوويَهـةوة  

 بوو:

طش ناضوناغبيو بووٕء ثؿت بةخؤبةغتِٓ و يةغةضثيَو خؤّ وةغتامن، يةقؤْاغـةناْو  فيَ  -1
زاٖاتووش تةَةظنساو بةنؤنسا ْةٖاتٔ ية بةضاْبةض ْـةزاضيوء بيَجاضةيـسا، وةى زوايـو باغـو     

 زةنةّ، خوا ثؿتيوإ بآ.

ــسوو جمــطؤو      -2 ــصة َاْ ــوظةضاْو نــشنء تويَ ــإء ط ــة ضِووش نــؤْييةتو شي نــاونطاْةوةّ ي
 ططفتاضةناْو نؤَةيَطةوة، وةى دوتياضو نطيَهاضو ناغبهاضة دؤضاودؤضةنإ.

بؤؾايو )فطاة(ء زةغتبةتايَيو، نـة بَيطوَـإ بؤؾـايوء بـآ ئيؿـيو يـة ٖـةَوو         ْةبووْو  -3
ايعٓسض  ) يةنيَو ية خواْاغإ طوتوويةتو:قؤْاغةناْو تةَةْسا، ظياْو ظؤضش ٖةية، وةى 

واتة: ْـةفؼ ئةطـةض بـة ٖةقـةوة غـةضقايَت ْـةنطز،       ( إٕ مل تعغًٗا باحلل ظغًتو بايباطٌ
 بةْاٖةقةوة غةضطةضَت زةنات.

ٖةغتهطزٕ بة بةضثطغياضيَيت يةبةضاْبةض َاٍَء خيَعاْساو بـةخيَونطزٕء بـصيو بـؤ     فيَطبووْو  -4
 َؿووضييَدواضزْيإ.ثةيسانطزْيإء 

زيَدؤؾبووٕ بةوةش نة ضةجنيَو زةنيَؿطشَء ٖـةويَيَو زةزضآء بةضٖـةَيَو وةزةغـتسآ،      -5
ٖةيَبةتة ضةْطة ٖةض ئةوةف وايًيَهطز ، نة ية شياظنسا ظؤض بة بيَهاضيوء تةْبةيَيوء غػـتيو  

 قةيَػِء، ظؤضيؿِ نةيف بة طوضزء طؤيَيوء نامنيوء زةغتطةضَيو زآ.

نة با  داضوباض بؤ ٖاْسامن يةغةض ئيؿوناض ثيَيسةطو:: ئةطةض فةٕ ئيؿـة   ؾاياْو باغيؿة
بهةش، ئةوةْسة ثاضةت بة زياضيو زةزةَآ، ئٓذا نة زياضييةنـةّ وةضزةطـطت، يـةى زْيـا ثيَـو      

 زيَدؤف زةبووّ.

ٖةظاضإ ضةػنةت ية بابء زايهو زيَػؤظو ٖةَيؿة َاْسووّء، خواش َيٗطةبإ بة باؾـ ئ  
 تيإ بساتةوةو، َاْسويَيتء ططفتاضييةناْو شياْو زْيايإ يةبريبباتةوة.ؾيَوة ثازاؾ
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 قؤىـاغـى ىـاوةىديـيء ئامادةيـي

 

( غايَبوو، غايَيَهيؿـِ  12( نة ثؤيو ؾةؾو غةضةتاييِ تةواونطز، تةَةمن )1973غايَو ) 
 ( بةٖؤش ئةوةوة نة وةضةقةش ْةقًَِ بؤ ْةنطا، خويَٓسمن فةوتا. 1968فةوتا، واتة غايَو )

( 14( ثيَُٓايـة تةَـةْو )  1/7/1974( غاٍَ و، ية )13( تةَةمن بوو بة )1974ية غايَو )
هطز نة ٖةض يةقؤْاغو غةضةتاييةوة زةغتُهطزبوو بةْويَصو تيَهةيَيو يةطـةٍَ  غايٕ، ثيَؿ  بامس

خةيَهو َعطةوتء غةضزاْو سودطةنامن زةنطزو َاَؤغـتايإء فـةقيَهامن زةبـيين، يةضِاْيـةو     
زةضةوةش ؾاضش ضِاْييةف، بةيّ تا ئةوناتة ٖةض زيٓساضييةنو غازةش فيهطييِ ٖـةبوو، ئاويَتـة   

و ية قوضئإء غوْٓةت، بةيّ بة سونُو تيَهةيَييِ يةطـةٍَ َاَؤغـتايإء   ْةبوو يةطةٍَ ؾاضةظاي
قوتاغاْة ؾةضعييةناْسا، وضزة وضزة ؾاضةظاييِ ثةيـسازةنطز، يةطـةٍَ ْويَـصو ضؤشوو تاعـةتء     
ٖةيَػونةوتو نؤَةييةتيوء ئةزةبء ضةوؾت، ٖةض ية غةضةتاؾـةوة خـواش ثـةضوةضزطاضيـ    

ؤٕ زةْا َةيًو خطاثـةو طوْـاِٖ ْـةبوو، ئـةوةف فـةظيَيَهو      في ةتيَهو وايجيَسابووّ، َةطةض ن
 خوايةو يةبةض ؾاضةظاييِ ْةبوو.

 ضءْييـةتي ضووْـِ بء ثةمياْطـةي ئيضــالَيي ية ِراْيــة :

ثاف ئةوةش ية ؾةؾو غةضةتايو وةى ٖةَوو غايَيَو يةنةّ بووّ، يةنيَو يـة َاَؤغـتانإ   
غةيس قازض( ية ضاْيةص ْاوش َاَؤغتا )َةم نة ٖاتوونؤش َعطةوتةنةيِ زةنطز، طَعطةوتو )

، طوتو: فةٕ نةؽ زةتـةوشَ بهـيتة نـوشَ  طـو:: زةَـةوشَ      (1)عةبسويكازضش ٖةيَؤْةيو(ية
بهُة ْيَوةْسش! طوتو: ئةزش بؤ ْانيتـة ثةعناْطاش  ئيػــالَيو  ؾـتيَهو ظؤض باؾـةو يةطـةٍَ     

وتو: تةفػـريش قوضئـإء   ضةغبةتو تؤف زةطوجنآ! طو:: دا ئةوة نؤْةو نو زةخويَٓٔ  ط
فةضَووزةش ثيَ ةَبةض "قًو اهلل عًية وغًِ" زةخويَٓٔ، ظاْػيت ؾةضيعةتء ظَاْو عـةضةبو  
زةخويَٓٔ، ئيسش َاَؤغتا )عةبسويكازضش ٖةيَؤْةيو( ٖاْيساّء يةمش ؾرييٓهطزّ، خؤؾـِ يـة   

                                                 
 ( ئيَضتا واَلياُ لة رِاٌياةيةو ِاووعؤواُ بةردةواوة.1
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ْطاى ْاخةوة تيٓوييَت ئةوةّ ٖةبوو نـة ؾـاضةظا بـبِ يـة ؾـةضيعةتء غـةضةجناّ نـووَة ثـةعنا        
 ئيػالَيى ية ضِاْية.

(يـإ ثيَـسةطوت،   قاضع٢ )َاَؤغتا َةم ئةػنةزش غهتاْيو(ف ٖةبوو، نة )َةم ئةػنةزش 

ؾؤضِؾبوو "ٖةظاض ضةػنةتو ييَبـآ"، ئةو بةضثطغو ثةعناْطاش  ئيػالَيو بوو يـة ضِاْيـة،    قاض٢
نة تاظة ية ضِاْية زاَةظضابوو، نة تةْيا ثؤصن يةىء زووى ٖةبوو، ٖةضنةْسة يةبريّ ْةَاوة نـؤٕ  
، نووّ، بةيّ يةطةٍَ ٖةْسيَو ية ٖاوضِيَهاْو غةضةتاييِ نوويٓة ثةعناْطاش  ئيػالَيو يةضِاْيـة 

يةواْة َاَؤغتا سةغةٕ بابةنط ية ثؤيو زوو بوو، َٓيـ نـووَة ثـؤيو يـةى، َاَؤغـتا َـةم      

"خـوا يَيـو خؤؾبــآ" يةنـةّ َاَؤغـتاّ بـووة نـة زةضغـو ؾـةضعييِ يـةم            قاض٢ئةػنةزش 
خويَٓسوة، زياضة ٖةض ناّ ية َاَؤغتا َةم عةبسويَةش خـةياٍَء َاَؤغـتا َـةم عةبـسويكازضش     

ٍَ نـةْس َاَؤغـتايةنو زيهـة نـة يـة          ٖةيَؤْةييـ بةٖةَإ ؾيَوة زةضغـيإ ثَيـسةطوتشن، يةطـة
ْيَوةْسيوء ئاَازةييةناْةوة زةٖاتٔء زةضغةناْو زيهةيإ ثيَسةطوتشن، ئٓذا نـة َاَؤغـتا َـةم    

َين زةبيين، يةْيَو قوتابييةناْسا ْويَصو تاعةتةنامن زةنطزو ضيَعش َاَؤغـتانامن   قاض٢ئةػنةزش 
 زةططت، ظؤض خؤؾو زةويػتِء ظؤضداض ٖاْيسةزاّ.

  ( فك٘ ٚ حنٛٚ صرف ئٓذا نة زةغتُإ بة خويَٓسٕ نطز ية ثةعناْطاش  ئيػالَيو، زةضغةناْو
ـ َٓطعل ٚ بالغع١ ةبوو، يةبةضئـةوةش غـةضةتاييِ   ( ؾتيَهو ْاَؤ بووٕ بؤّ، نوْهة ثيَؿيٓةّ ْ

تةواونطزبوو و يةفةقيَيةتيوء سودطةوة ْةنووبووّ، يةو ظاْػتاْةزا ثيَؿيٓةّ ْـةبوو، بـةيّ   
يةبةض ئةوةش تاَةظضؤييةنو زةضووْييِ ٖةبوو، زةضغةنامن باف زةخويَٓسٕء، نةّ ٖـةبوو  

سةقبيَـصو  ؾـؤضِف بـوو،    قاضع٢ ية غةز نةَ  بيَِٓ، َاَؤغتا َـةم ئةػنـةز نـة ئةوناتـة     
بويَطبوو، طؤناْيَهو ثيَبوو، وة داضوباضيـ نةؾيٓهؤفةنةش زةٖيَٓا زايسةْا، زةياْطوت: 

نة سةم بيَصبووْاية، َاَؤغـتا   قاض٢َةم َػتةفا ئةو َةمياْةش خؤؾسةويػتء زةيهطزْة 

َـةم َػـتةفاية يـة بتـوئَء ثؿـسةض، ٖةضنـةؽ        قاضع٢ َةم ئةػنةزيـ َةؾٗووضبوو نـة  
واية زةياْٗيَٓاية مش ئةو، ٖةض َةميةنيـ غةضزاْو بهطزايـة، زةيٗيَٓـا بـؤ    نيَؿةيةنو ٖةبو

ثؤيةنةَإء َين ثيَؿاْسةزاو زةيطوت: ئةو عةيو باثرية زةبيٓٔ ! ئةوة ظيَطِيَهةو يةو طؤضِةش 
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نةتيية! ئةوة ظؤض ظيطةنةو زةضغةناْو باف ئاَازةزةناتء ضيَع يةَاَؤغتايةناْو زةطـطآ،  
 تابييةنإ ظؤض نةتووْييإ زةنطز، ٖةضاو زةْطة زةْطيإ زةنطز.نوْهة ٖةْسيَو ية قو

  ( نة يةبريَة، ئةوةيةنة َاَؤغـتا َـةم   1974يةنيَو يةبريةوةضيية خؤؾةناْو ئةو غايَة )ظ
ئةػنةز ثطغياضش ية قوتابييةى نطز، نة ئيَػـتا يـةشيإ زايـة، بـةيّ ْاويٓـاٖيَِٓ، َاَؤغـتا       

ئةويـ طوتو: َاَؤغتا! عةيو باثري باؾو يةبـةضة بـا    ثيَيطوت: ٖةغتة زةضغةنةّ بؤ بًَآ!
 ئةو بيًَآ! َاَؤغتاف طوتو: دوويةنةش خةيبـةضآ! ئةزش تؤ نو ييَطة زاْيؿتووش 

َاَؤغتا َةم ئةػنةز ظؤض توْسبوو يةغةض قوتابييةنإ، ئةطـةض واف ْةبووايـة قوتابييـةنإ    

)َضَرَب، َضعَرَبا،  : اَؤغـتا زةيطوتظياتط ئةظيةتيـإ زةزا، يةبريَة ية عيًُو )قطف(زا، نة َ
ََٔ،، َضععَربا و، َضععَربآَا    َُا، َضعَرباتو ِا، َضععَربا بب، َضععَرباتو َُا، َضعَرباتو ٛاا، َضععَرباَ ، َضععَرباتو ثاؾــإ ( َضعَربو

زةيطوت: بيًَئَ، قوتابييـةنإ زةغـتيإ ثَيـسةنطز! َاَؤغـتا زةيطـوت: بةغـة! ٖـةض ثيَيـسا         
ععادهطزْى َاَؤغتا، وةى نؤضِغيَهو غطووز بة زةْطـو بـةضظ   زةٖاتٓةوةو ْةياْسةبطِيةوة بؤ ئي

 زةياْطوتةوة!

 جـةِرةظ يي ـناْى ْاوةخــت :

َاَؤغتا ية واْةوتٓةوةزا ثابةْسْةبوو بة ناتةوة، داضش وابوو يةناتى زياضيهطاو تيَسةثةضِش، 
ُإ ٖـةبوو  قوتابييةنإ بيَعاضزةبووٕ، ئٓذا ٖةيَػابووٕ تةطبرييَهيإ نطزبوو، َـاّ سةغـةْيَه  

ناضطوظاضبوو، زةبوو َاَؤغتا بيطوتاية: سةغةٕ دةضةؽ ييَبسة! دةضةغةنةف ئاغٓيَو بـوو  
ٖةيَواغطابوو ئاغٓةنةش ية زيـواضش ضازةنيَؿـا، يـإ بـة ئاغـَٓيهو زيهـة ظضيٓطـة ظضيـٓـن يـة          
ئاغٓةنةش زةزا، ئيَُةف ٖـةضزوو ثؤيةنـة زةٖاتيٓـة زةض، قوتابييـةنإ ٖةْـسيَهو نـةتووْيإ       

ووٕ، طوتبوويـإ: تـةطبريَيو يـةخؤَإ ْةنـةئ َاَؤغـتا زةَاْفـةوتيٓآ! ٖةغـتابووٕ        تيَساب
زةظووة غةضِغةضِةيةنو غجو، يإ ضةؾـبوو يـة ئاغـٓةنةيإ خػـتبوو، بـة بـٔ نوضغـييةناْسا        
ٖيَٓابوويإ بـؤ مش خؤيـإ، ظؤضنـات يـة ْيـوةش زةضغـسابوو دـةضةؽ يَيــسةضا! َاَؤغـتا          

اتو دةضةغـة  َـاّ سةغـةٕ زةيطـوت: َـٔ دةضةغـِ       زةيطوت: سةغةٕ  نةْطآ ئيَػتا نـ 
ييَٓـةزاوة! َاَؤغتا زةيطوت: سةغةٕ بؤ زضؤ زةنةش، ئةزش نآ ئةو دةضةغةش ييَـسا  تـانو  
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زواتط ئاؾهطابوو نة ئةوة  زةظووة غةضِغةضِةيةو فطِيَيـإ زابوو، نةؽ ْةيعاْو غةضةنةش يةمش 
 نآ بووة!

 يـي  ـزصــيٓةوةى دةرظ : 

َطِؤ زةضغو ثيَسةطوتشن، بـؤ بـةياْو، يـإ زوو بـةياْو زةيطـوت: يةبـةضش       َاَؤغتا نة ئة
بهــةٕء ييَــو زةثطغــيٓةوة! قوتابييــةنإ بــؤ ئــةو ضؤشةش زةيــاْعاْو ييَجطغــيٓةوة ٖةيــة، دًــو 
ــو زةزإ،   ئةغــتووضيإ يةبــةضزةنطز! نــوْهة َاَؤغــتا طؤنــاْو ثيَبــوو، بةطؤنــاْةنةى ييَ

ئةو دًة ئةغتووضاْةيإ يةبةضزةنطز، بةيّ َٔ بةضِاغيت ئةواْيـ بؤ ئةوةش ئاظاضيإ ثيَٓةطات، 
ظؤض غووزّ ية َاَؤغتا وةضططت، ئةواْةش بياْويػتاية بةضِاغـيت غـويَٓٔ، غـووزش ظؤضيـإ     
ٍَ زةضغـةنةزا ثةضوةضزةؾـو زةنـطزئ، ثاؾـإ          زةبيين، نوْهة َاَؤغـتا َـةم ئةػنـةز يةطـة

ٖةيَؤْـةيوء، يـةى زوو َاَؤغـتاش     َاَؤغتا عةبـسويَةش خـةياٍَء، َاَؤغـتا عةبـسويكازضش    
 زيهةف ظؤض غووزيإ ثيَطةياْسئ، خوا ثازاؾتيإ بساتةوة.

( ية يةنو ْيَوةْسيو ثةعناْطاش  ئيػالَيو بووّ، وةضنةضخاْيَهو طةوضة بـوو  1974غايَو )
ية شياْو َٓسا، ئةويـ ئاؾٓابوومن بـوو بةظاْػـتة ؾـةضعييةنإ، قوضئـإء فـةضَووزةيإ ثـآ       

 ٔ، َٔ يةويَوة زةغتِ بةيةبـةضنطزْو نـةْس غـووضةتيَهو قوضئـإ نـطز، نتيَبــو      يةبةضزةنطزي

( بوو، َٚدادٟ فرٜد ذلُد) ( واتة قوضئاْو تةفػرينطاو، تةفػرييَهو نوضتو)الاىؾحف الاىفضز
قـًو  نة فةضَايؿتةناْو ثيَ ةَبةضٕ "(دا رٜاض ايصاحلني) ئةوة َةْٗةغنإ بوو، يةطةٍَ نتيَبـو

فيكُٗـإ ٖـةبوو، َـةْتيكُإ زةخويَٓـس، زةضغـةناْو ََيـصوو دوططافيــاو        "، اهلل عًية وغًِ
ئيٓطًيعيؿـُإ ٖةبووٕ، بؤ َٔ ئةوة غـةضةتاش زةغـتجيَهطزٕء ؾـاضةظابوومن بـوو بـة ظاْػـتة       
ؾةضعييةنإ، زةضباضةش قوضئإء غـوْٓةتو ثيَ ةَبـةض "قـًو اهلل عًيـة وغـًِ"ء ياغـاناْو       

ى ئةوةش ية قوضئإء غوْٓةتسا ٖاتوة، بؤ َٔ ئةوة ؾةضيعةتء ئةزةبء ضةوؾيت ئيػالَيو، وة

َاَؤغـتا َـةم ئةػنـةزش    ، (1)غةضةتايةى بوو، بؤية وةى ية ٖةْسيَو نتيَبيؿُسا باغـِ نـطزوة  

 ، يةنةّ َاَؤغتاش َٔ بوو نة ظاْػـيت ؾـةضعيو يةغةض زةغيت فيَـط .قاض٢

 

                                                 
 س.2012(  ساٌاياٌي ئيضاالً كيََء ضؤٌَ؟! ضااثى صيَيةً: 1
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 ٖةرةصـى عـءِرعـى ئةيًـووٍى طةوتاْى صــاَيي هى خوي ٓنْــِ :

ظ( ؾؤضِؾو ئةيًووٍ ٖةضةغو بةغـةضزاٖات، غـايَو يةنـةَو ثـةعناْطاَإ     1975غايَى )
تــةواونطز، بــؤ غــايَو زووةَــو ثــةعناْطاف ئيُهاْييــةتو َاززعنــإ واْــةبوو، بــابء زايهــِ 
ْةخويَٓــسةواضبووٕ، غةضثةضؾــتياضيَهو وآَــةبوو، ئةطــةض ْــا ثيَُوايــة زةطوجنــا ئــةو غــايَةّ 

ثـةعناْطا يـة غـًيَُاْو تةواوبهـةّ، بـةيّ ئـةو غـايَةّ فـةوتا، يـةو          ْةفةوتآء زووش ْيَوةْسش 
ٍَ با ، ية يازَـة غـآ َـاْـن يةغـةض يـةى يـة زؤَيـو         غايَةؾةوة زةغتُهطز بة نطَيهاضيو يةطة
ؾــاوضشَ نــاضّ زةنــطز، يــة زضوغــتهطزْو ثــطزش )غــووضةبٓآ(زا، يــةوشَ ضشيَــِ تؤثبــاضاْو  

ةو ثطزةزا نطيَهاضييُإ زةنطز، ٖةض ئةو غايَة ثيَؿُةضطةضش زةنطز، ئيَُةف ية زضوغتهطزْو ئ
َاوةش َاْطيَهيـ ناضّ يةطةٍَ ئةواْة زةنـطز نـة ثيَيـإ زةطـوتٔ: )زةضَاْطِؾـئَ( زةضَاْيـإ       

َـاوةش َاْطيَـو    (1)زةضِؾاْس بؤ َايَةنإ زشش َيَؿوويةو َيَـء َةطةظو َاض، بـة نـةضة ضِةف  
ْـسةناْى: )بةضزاْطـةو طـويٕء غـجياوآء     زةضَامن بؤ زةطواغتٓةوة، ية زؤيَو ؾاوضشَ يـة طو 

 بيَـطزبوء َيَـسيطآء زؤيَة ضِةقة(.

 عــةرّ نـزدٕى تي زْـةخواردٕى ثةْنوةر زتــٔ :

ئةوناتة خةيَو ْةزاضبوو، شياْيَهو نويةَةضطييإ ٖـةبوو، يـةنيَو نـة َيـواْو زةٖـات،      
يةنـةجماضّ بـوو بهـُة    تةْطاْةش زةٖاتآ، يةيازَة ْيوةضِؤيةى ية َايَيَو َيوإ بـووئ، َٓـيـ   

َايٕ، ظؤض بطغو بووئ، َايَةنة ْاوغادييإ ٖةبوو، يةنو ْاو غادييةنيإ بؤ زاْائ، َـٔ  
ٖو خؤّ خواضزو طو:: )اذتُس هلل!(و نؿاَةوة، ٖةضنةْسة ْيـوةتيَطيـ ْـةبووبووّ! بـةيّ    

اتط طوتيـإ:  ئةواْو زيهة بةتةَةْ بووٕ، ْةنؿاْةوة! يةنو زوو ْاوغادو زييإ بؤ ٖيَٓإ! زو
فةٕ نةؽ وةضة! با ؾتيَهت فيَطبهةئ: ئةطةض ية َايٕ زاْيؿيتء تيَطت ْةخواضز، َةنؿيَوةو 
َةيَآ: )اذتُس هلل( طو:: ئةزش بًَـيَِ نو  طوتيإ: بـُيَٓةوةو غةيطش غـفطةنة بهـة، ْـاْو    

 زيهـةت بؤ زيَٓٔ!

                                                 
 (  ِةر ئةو )كااةر(ة كة كاتى خؤى تةواتةً لةصاةر ثغتى دةفزؤعنت.1

www.alibapir.net



 .....................   (   نم كاهيي   ره  وه   بير)ى   هت هم نمن   اهم لو هي ك  هل  هخ ر م هح ند  .......  ...................     

     

 ص 44ط 

7 

7 

ؤ زةضَإ ضِؾيَٓةنإ زةبطز، بؤية ئيَواضةيةنى زيهة ية َايَيَو َيوإ بووّ، زياضة َٔ زةضَامن ب
ئةوناتة تانهةوتبووّء ٖةض خؤّ بووّ، َايَةنة طوتيإ: وةضة بـؤ مش ئيَُـة بـطْر بةؾـريَإ     
ييَٓاوة، بةيّ ْابآ ؾـةضّ بهةش! َٓيـ ظؤضّ بطغو بوو و تةَبـآ بووبووّ ؾـةضَآ بهـــةّ،   

 ةضاَؤؾييِ بؤ ٖات!ئيسش ئةو ؾةوة بطْر بة ؾرييَهو باؾِ بة زوو ْاْــةوة خواضزو ف

ٍ  َةالو طةقــآى َوتاآلى نتي سـى ئـاييٓــينا :  تي هـةَيــيى ية ــة

يةطةٍَ َاَؤغتاياْو َعطةوتء فةقوَء سودطةناْسا ٖاَوؾؤيةنو باؾِ بؤ زضوغتبووبوو، 
وضزة وضزة نتييَب ئيػالَييِ زةخويَٓسْـةوة، بـةيّ ئـةجماضة بـة َةبةغـيت ؾـاضةظايو ظيـاتط يـة         

 بــِ زةنطِشء زةخمويَٓــسةوة، ْةى وةى خويييــايةى نة ثيَؿــ  ٖةَبوو.ئيػـالّ نتيَ
ئةوناتة نتيَيب نوضزش ئيػــالَيو، يإ ْةبوو، يـإ ظؤض نـةَبوو، ئـةو نـواض بةضطـةش      
َاَؤغتا عةبسويهةضيـُو َوزةضضيؼ بةْاوش )ؾةضيعةتو ئيػــالّ( نتيَبةنة ية فيكٗــو ئيُـاّ  

ْاوش )ؾةضيعةتو  ئيػالَيو( ييَٓابوو! ئةطةض ْا زةبـوو ئيعتيُـــازّ   ؾــافيعيو زاية، بةيّ ئةو 
 يةغةض ئةوةبـآ نتيَبـو عةضةبــو بهطِّء ية َاَؤغتايإ بجطغِ: ئةو وؾةية َاْــاش نييــة 

 ضـووْــِ بء ثةمياْطــاي ئيضــالَيي ية صــًي ُاْي :

اْو بؤ خويَٓـسٕ يةطـةٍَ   ( غايَيوء، نووَة غًي15َُ( نةوتوَـة تةَةْو )1976بؤ غايَو )
نةْس ٖاوضِيَيةنِ، يةواْة َاَؤغتا سةغةٕ بابةنطو ناى خاييس وةيوء ناى ثؿتيوإ ـةؾنــةزء  
ناى ـةؾنـةز عةبسويطِةػنإ سةَة ؾةضيف، ئةواْة ية ثـؤيو غــآ بـووٕ، َـٔ يـة ثـؤيو زوو       

ـ         ةعناْطاش  بووّء ٖةضناّ ية ناى بايةظيـسو نـاى ئةػنـةز َـةويوز ٖـاوثؤغ بـووٕ، ئةوناتـة ث
ئيػـــالَيو يــة َعطــةوتو طــةوضةزا بــوو، َاَؤغــتاش خــةتيت )َاَؤغــتا َــةم ـةَـــُةزش  
قةضةزاغيو( "بةضِةػنةت بآ" بةضِيَوةبةضش ثةعناْطانة بوو، نة ية ٖةَاْهاتسا خـةتيبيـ بـوو،   
بةؾو ْيَوخؤييةنةؾو بةزةّ َعطةوتةنةوة بوو، َٔ يـةى غـاٍَ يـةو بةؾـة ْاوخؤييـة بـووّ،       

ِ يةطةٍَ خةيَهيَهو باف ثةيسانطز، َاَؤغتايةناْيؿُإ: َاَؤغتا َةم عةبـسويَةش  ئاؾٓايةتيي
ٍَ نـة خـةَيهو ٖةيَةظـةبوو، َاَؤغـتا غـةفووض َةديـس نـة         ٍَ، َاَؤغتا عةبسوَيةش خا خةيا
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زةضغو َةْتيكو ثيَسةطوتشن، َاَؤغـتا َـةم خاييـس نـة يـةدَيو َاَؤغـتا خـةتيبيـ بـوو بـة          
َاَؤغتا َةم دـةميو َـةم عاضفــو ثيَٓذـوييَن نـة ئـةزةبو عةضةبــو        بةضِيَوةبةضش ثةعناْطا، 

ثيَسةطوتشن، َاَؤغتا عةبسويطِةػنإ نة خةيَهو قةضةزاة بوو، ئةواْة ئةو َاَؤغتاياْة بووٕ نـة  
زةضغيإ ثَيـسةطوتشن، خـوا يـة َطزووةنـإ خـؤف بـآء ظيٓـسووةناْيـ ٖـةض غــةضبةضظو          

 غةمَةت بٔ.

ة غًيَُاْو بووّ، بريةوةضيو ظؤضّ ٖةٕ، بةيّ ئةواْـةش نـة بـةمش    زياضة يةو َاوةيةزا نة ي
 خؤَةوة ططْـن بٔ، ٖةْسيَهيإ يـآ باؽ زةنةّ:
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 كةوتيــة ىيََََََََََََََو طــةردةلوولـي 

 فيكـريـيء رووحيــي لة شــميََََََََََََََناىي
 

ئةوناتة ثةعناْطاش ئيػالَيو زةبوواية نازضش ئيػـالَيوء َػـويَُإ زةضبهـوويَينَ، بـةيّ     
تيَبيٓيُإ زةنطز نةغاْيَهو ظؤضش ٖةيَططش فيهطش َاضنػيَيت يةو ثةعناْطايـةزا ٖـةبووٕ، نـة    

خواو ضاغتيَيت ثيَ ةَبةض "قًى اهلل عًية وغًِ"يإ زةنطز!! نة ئـةوة ظؤض   بووْوَوْاقةؾةش 
ضْر بوو و وةى بًَيَو بةزةغت ْيَطزضابووٕ، ٖةْسيَو يةواْة ئيَػتاف َـاوٕء خـةيَهو   ديَو غة

زياضٕ، بةيّ ثيَُدؤف ْية ْاويإ بٗيَِٓ، َٔ ٖةض يةغةضةتاوة بةديسزيو َةغةيةش عيبـازةتء  
تاعةتو ؾةخػييِ ططتبوو، َوتابةعةش فيهطييؿِ ٖةبوو، بةظؤضيو وتويَصو َوْاقةؾةّ يةطةٍَ 

وو نة يةخؤّ بةثؿتةوة بووٕء ية ثـؤيو ثيَـٓرء ؾةؾـو ئاَـازةيو بـووٕ، ئٓذـا       ئةواْةؾسا زةب
ٍَ ئةواْـةزا         ٖةْسَيو يةواْةش خةَيهو ْاونـةش خؤَـإ بـووٕ، زةيـاْطوت: َوْاقةؾـة يةطـة
َةنة، ٖةيَتسةطيَطِْةوةو نافطت زةنةٕ! َٓيـ زةَطوت: بةتةَاّ ئةوإ بةضةو ئيػـالّ بٗيَـِٓ!   

ء ظؤض َوتايَةعة زةنةٕ! َٓيـ زةَطوت: ئةزش ئيَُة بـؤ ْابـآ   زةياْطوت: ئةواْة ظؤض ظيطةنٔ
َوتايَةعة بهةئ  بؤ ْابآ َػويَُإ يةوإ ظيطةن  بآ  زةَطوت: َةطةض ٖةض ئيػالّ ضاغـت  

 ْية  ئةزش نةغيَو نة ٖةيَططش ئيػالّ بآ، ْابآ يةوإ بةٖيَعتطو ظيطةن  بآ  
يةميـةنو زيهةؾـةوة: ؾـؤضِف     ئةو دـةوة فيهطيـوء ثطِنيَؿـةيةش ئـةوآ يةميةنـةوةو،     

ضِووخــابوو، وة )يــةنيَيت ْيؿــتُاْيو( تــاظة زاَــةظضابوو، بــريش نوضزايــةتيوء بــةضططيو يــة 
ٖاْسةض بؤ َٔ ثةيسا بووٕ، بؤ ييَهؤيَيٓةوةو خويَٓسْةوةو  ظؤضْيؿتيُإ طةضَةش بوو، يةوناتةزا 

ئايشنء عةقيسةنةّء يةخؤّ  خؤ بةٖيَعنطزْو ظياتط، تانو بتوامن يةضِووش فيهطييةوة بةضططيو ية
بهةّ، ثاؾإ يةضِووش ضووسييؿةوة ٖاْسةضى طةوضةّ بـؤ ثةيـسا بـوو، تـانو خـؤّ بـةَٖيع تـط        
بهةّ، نة بطيتيو بوو يـة تيٓـوييَت ضووسيـو، يـةضِووش نؤَةييةتييؿـةوة ثةيوةْـسيو ظيـاتطّ        

ظؤضش ٖـةبوو،   ثةيسانطز، ثيَؿ  ية ضِاْيـة بـووّ، زيـاضة ضِاْيــة يةنـاو غـًيَُاْو ديـاواظيو      
يةضووش ٖؤؾياضش فيهطيوء غياغيو خةيَوء طةييَو بـواضش زيهـةوة، بؤيـة ظؤض بةخةغـيت     
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زةغتُهطز بة خويَٓسْةوة، يةنةجماض نتيَبـو )طةؾتةنةّ يةطوَاْةوة بؤ باوةضِ(ّ خويَٓـسةوة نـة   
َاَؤغــتا َــةم ـةَــةزش ؾــاضةظووضيو "ٖــةظاض ضةػنــةتو ييَبــآ" وةضيطيَطِابــوو، نتيَبيَهــو  

ٕ     ) بةْاوش(ش َيػـطيو بوو، .َصعطس٢ ذلُعٛدد) (، ظؤض رسًتععٞ َعٔ ايععو ايعع٢ ااٜععُا
ؾــتيَهو خــؤف بــوو، وازةظامن يةنــةّ بةضٖــةَو نــوضزش بــووة خويَٓسووَةتــةوة يــةضووش  
فيهطييةوة، ثاؾإ نتيَبةناْو: )ضيَهـةوت يةتـةضاظووش شيطييـسا(ء )غطوؾـت يةتـةضاظووش      

سا(ء )فطؤيس يةتةضاظووش شيطييسا(ّ خويَٓسْـةوة، ثاؾـإ   شيطييسا(ء )زاضوئ يةتةضاظووش شيطيي
ئةو نتيَبةش َاَؤغتا عةبسويعةظيع ثـاضِةظاْيو: )شيـاْو ثيَ ةَبـةضش َـةظٕ(، ٖـةضوةٖا نـةْس       
نتيَبيَهو زيهةش وةى )ية غةضةضِيَو ناضواْو باوةضِزا(ء )بةضةو ضِيَباظش ئيػالّ(ء نةْس نتيَبيَهو 

زَإ يوَ بيٓشن، بةيّ َٔ ئيعتيُـازش غـةضةنييِ يةغـةض    زيهةش نوضزش ثةيسابووٕء ظؤض غوو
نتيَبـو عـةضةبو بـوو، وضزة وضزةف نـة يةثـةعناْطاش ئيػـالَيو ظَـاْو عـةضةبيِ باؾـبوو،         
زةغتُهطز بة َوتايش تةفػريةنإ، نتيَبيَو نة بة ثيَويػيت زةظامن ئاَاشة ثـآ بـسةّ، نـوْهة    

 ً وونيوء ضِؤسييـةوة، نتيَبةنـةش ئيُـاّ    ظؤض ناضيطةضيو يةغةضّ ٖةبوو يةضووش فيهطيوء غـ

ــٓر بةضطةنــةيِ  (ٔإسٝععا٤ عًععّٛ ايععدٜٔ)(: ايغعععسايٞ ذلُععد) بــوو، ئةوناتــة زوو دــاض ٖــةض ثيَ
خويَٓسؤتةوة، ضاغتة يةٖةَووش تيَٓةطةؾتووّ، بـةيّ ظؤض ناضيطـةضيو يةغـةضّ ٖـةبوو، يـة      

 يـت( ٖـو ئيُـاّ    نتيَبةناْى )تفػري(يـ: تةفػريش )ايهبري( نـة ثيَـو زةوتـطآ: )َفـاتيض اي    

ٞ فةخطةززيين ضِاظييـة، وة تةفػريش ) ٞ ( نـة ٖـو )  رٚغ ايععُعاْ ابعٔ  (يـةء تةفػـريش )  االيٛشع
(ء ٖةْسيَو تةفػريش زيهةف، نة بةٖؤياْةوة ؾاضةظاييِ ية قوضئإ ضؤش بـةضِؤش قـوويَ    نجٝعر

بـةزيٓاضيَوء  زةبوو، يةيازَة ئةوناتة يـة زووش ْيَوةْـسش بـووّ، نتيَبــو )ايــُٓذس(ّ نـطِش       
سةوغةزو ثةجنا فًؼ، نة وؾةش عةضةبيِ يـآ عاقـآ زةبـووٕ، زةطةضِاَـةوة بـؤ )اؽنٓذـس(،      
نوْهة ئةو فةضٖةْطـة نوضزيوء عةضةبيياْةش ئيَػـتا ٖةٕ، ْةبووٕ، يةيازَـة ئةوناتـة سيعبـو    
 -ؾيوعيو ضؤشْاَةيةنو ٖةبوو بةٖةضزووى ظَاْو نـوضزيوء عـةضةبو، بـةْاوش )بـريش ْـوآ     

سيـس( َٔ ٖةضزوونيِ زةنطِش، نوضزييةنـةّ بـةضاوضز زةنـطز بـة عةضةبييــةنة، بـؤ       ايفهط ادت
 ئةوةش َاْاش وؾـةنإ فيَط .
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ــسيَو نــؤضِو َةدًيػــو غــــؤفييةناْو   ــةوة بةؾــساضييِ زةنــطز يةٖةْ يــة ضِووش ضووسيي
تةضيكــةتو ْةقؿبةْسيو، زةنووّ بةؾساضيو ظيهطةناْيامن زةنطز، ٖةْسيَو ظيهطو قوضئاْيـإ  

 خويَٓس، يةضِووش ضِووسييةوة غووزّ ييَسةبيٓشن، ٖةضنةْسة ئيٓتيُاّ ْةبوو بؤ تةضيكةتةنة.زة
ئٓذا عازة: وابوو ئةوةش نة زةَعاْـوء زةخمويَٓـس، نـاضّ ثيَـسةنطز، خـواش ثـةضوةضزطاض       
بةودؤضة في ةتةوة خويَكاْسبووَو، نة ٖةَيؿة سايَو بووْةنةَِ زةنطز بةساٍَ، بـؤ ظنووْـة:   

ٓسةوة: ؾةو ْويَص وايةو خيَطش واية، ظيهطةناْو بةياْيإء ئيَواضإ، بةضؤشووبووٕ، نة زةخمويَ
ــطء       ــةت، خيَ ــسن يةغةيب ــةظةضء خؤثاضاغ ــسن يةْ ــ و، خؤثاضاغ ــتةْطاو و وي ــصش نيَؿ ْويَ

 نانة...ٖتس، ٖةويَُسةزا َوو بةَوو ديَبةديَيإ بهةّ.
 

ٍ  َاَءصـتا َةال َوحةممةدي عـ  ارةسووريي دا :يةنــني ْاصــيُٓإ ية ــة

يةثؤيو زوو بووّ يإ ية ثؤيو غآ بووّ، ضؤشيَو نووّ نتيَبيَو بهـطِّ يـةخواض َعطـةوتو    
خاْةقا ية غًيَُاْو، نتيَبداْةيةنو ييَبوو ٖو َاَؤغتا َةم غـةعيسش ظَٓـانؤ بـوو، وابـعامن     

: ( يإ )ضوح ايبيإ( بوو، نوْهة زواتـط ٖـةضزوونيامن نـطِش، طـو:    رٚغ املعاْٞتةفػريش )
(ت ٖةية  َاَؤغتا َةم غةعيس، يإ طوتو: ٖةَـة،  رٚغ املعاَْٞاَؤغتا! نتيَبـو تةفػريش )

يإ طوتو: بؤّ زآ، يةوةزا بـووئ، يةوناتـةزا َةميـةنو تـةِضبووف بةغـةضش يــآ بـوو،        
تةَاؾاش نتيَبداْةنةش زةنطز، طوتو: َاَؤغتا ٖيس نتيَبـو عةغطييت بؤ ْةٖاتووٕ  زوايـو  

تةفػرية زةطةضِيَِ طوتو: نانـة! نتيَبــو عةغـطيو غويَٓـةوة! تةَاؾـايهطزّ      نة ظاْو َٔ يةو 
تةَةمن نةَةو يةو تةفػرية زةطةضِيَِ، فةقيَـ ْيِء غةضّ ضِووت بوو، طوتو: َٔ ئاضةظووّ ية 
ئيػـالَو عةغـطيية، َٓيـ طو:: َاَؤغتا! ئيٓػإ ثيَويػتة ثيَؿآ ية ئيػالَو ئةغًَيو سايَو 

َو عةغطيو! بةغةضغووضَِاْةوة تةَاؾاش نطزّ! وةى بًَيَو قػةنةش ثـآ  بآ، ئةوناتة ئيػـال
طةوضةتط بوو ية خؤّ! طوتو: تؤ ْـاوت نـييةو يـة نـوَيو  طـو:: ْـاوّ فـةٕ نةغـةو يـة          
ثــةعناْطاش ئيػــالَييِ، طــو:: ئــةزش تــؤ نيَــو  طــوتو: َــٔ َوسةؾنــةزش َــةم غــايَشو  

تو: بـةيَوَ! طـو:: َـٔ ظؤض زةَيَهـة     ؾاضةظووضييِ، طو:: تؤش فةٕ نتيَبـت زاْـاوة  طـو   
ٍَ َاَؤغـتا َـةم           ٍَ نـطزو يـةوَش يةطـة عةوزاَيو بيٓيٓـو تؤّ، ئيــسش بةطـةضَو تةوقـةّ يةطـة
َوسةؾنةزش ؾاضةظووضيو تةعـاضوفُإ نطز "ٖـةظاض ضِةػنـةتو ييَبــآ"، زواتـط زةيطيَطِايـةوة      
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سـايَى ببــآ، ثاؾـإ يـة     زةيطوت: ثيَؿإ نة طوتت: ثيَويػتة ئيٓػإ ية ئيػـالَيو ئةغـًَيو   
 ئيػالَيو عةغطيو! طو:: زةبآ ئةو طةجنة نآ بآ  قػةنة يةو طةوضةتطة!

  واصتٓةوةّ بء حوجـزةي َش ةوتةنــإ :

َٔ تةْيا ئةو غايَة ية بةؾو ْيَوخؤيو بووّ، نوْهة ظؤض دـاض قوتابييـةنإ ٖـةض خـةضيهو     
باييفةنة ييَهٗةيَسةوةؾا زةبوو بةتؤظو طةَةو ياضيو بووٕ، ؾةضِة باييفيإ زةنطز، داضش وا بوو 

خؤٍَ، ناو ناوش ْةزةبيين، طةْرء قوتابو بووٕء ية غةضيبييسا بـووٕ، ؾـةوش وابـوو ٖـةض     
ْةزةخــةوتٔ، داضوبــاض زةبــوو بةؾــةضِو زةَــةقايَيَيإ، بــةياْيإ خــوا يــة خيَــطش زةضْــةنات  

    ٔ يـةوآ ضِؤيؿـتِء ٖـةض     ٖةيَُسةغتاْسٕ بؤ ْويَصش بةياْو، ية زةضطـا زةضطـاّ زةزا، زوايـو َـ
غايَيَو يةوآ َاَةوة، نوْهة نا: ظؤض بةفريِؤ زةنوو، َٓيـ عازة: وابوو ناتو خؤّ بةفريِؤ 
ْةزةزا، َوتايَةعةّ ظؤض زةنطز، يةظظةتو فيهطيوء ضِووسييؿِ ظؤض ييَسةبيين، ئيـسش َـٔ ئـةو    

و يةسودطةنـةش  نواض غايَةش زش نة ية غًيَُاْو َاَةوة، ٖةض ية سودطةزا زةَاَةوة، غايَيَ
َعطةوتو َةم عةيو خاْةقا بووّ، مّ وابآ َاَؤغتايةنةش ْاوش َةم سةَةزةَشن بـوو، زوو  
        ٌَ ٍَ يةَعطةوتو ٖةمدةنإ بووّ، َاَؤغتا َـةم ئةػنـةزش دـاف يـةوآ بـوو نـة بةئةغـ غا
ٍَ يـة َعطـةوتو َةويـةويو بـووّ، نـة َاَؤغـتا َـةم          خوِضخوضِةيية، يازش بةخَيط، زوو غـا

 زةؾتيَويو "ٖةظاض ضِةػنةتو يـآ بـآ"ء خـوا ثًـةناْى بـةضظ بهـات، نـة ظاْايـةنو        سوغيَين
 زةضةدة يةى بوو ية غًيَُاْو، يةوآ بوو.

 

 نزي هــارييهزدٕ ية صــًي ُاْي :

ية ثؤيةناْو: زووء نواضء ثيَٓذو ثـةعناْطا َـةعفوو بـووّ، نؤتـايو غـاٍَ تاقيهطزْـةوةّ       
يةنامن نة خـةيَهو ضِاْيـة بـووٕ، ْةزةطةضِاَـةوة، سـةظيإ      ْةزةنطز، بةيّ يةبةض ٖاوةيَة قوتابي

( ضِؤش، تانو ئةوإ ية 20 -15زةنطز ثيَهةوة بطةضِيَيٓةوة، زةنووّ نطيَهاضييِ زةنطز، َاوةش )
 تاقيهطزْةوةنإ تةواو زةبووٕ، ثاؾإ ثيَهةوة زةطةضِايٓةوة بؤ ضِاْية.
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ثيَٓر ؾةؾنإء دوَعـإ، زةنـووَة   ٖةضوةٖا ية ضؤشاْو زيهةش زةواَو خويَٓسظنسا ضؤشاْو 
نطيَهاضيو، ضؤشش بة زوو زيٓاض بة غآ زيٓاض، زواتط نطيَهاضش ضؤشش بوو بةنواض زيٓاض، ئيسش 
ئةو ثيَٓر ؾةؾنةو دوَعةيةش نطيَهاضييِ زةنطز، ثيَٓر ؾةف زيٓاضيَهِ زةٖاتة زةغـت، نتيَـبِ   

ياضَةتو خةيَهيؿـِ زةزا، ظؤض  ثآ زةنطِئء ثيَساويػتيو خؤّ ثآ زابشن زةنطزٕ، ٖةْسيَو داض 
بةتةْـن خواضزْيؿةوة ْةبووّ، ئةوناتةش ية بةؾـو ْـاوخؤيو بـووّ ٖاوضِيَهـامن زةيـاْطوت:      
زةنشن خواضزٕ زةخؤئ، نيَؿتداْةش عةييـة غووض ٖةبوو، بطْرء فاغؤييا زوو غـآ ثؿـهة   

ش بهـشن ْـإ   طؤؾيت تيَسا بوو، بة غآ ثةجنايو بوو، زوايو بوو بة ضِوبعيَو، زةياْطوت: ْاية
غؤئ  َٓيـ ظؤضداض ثاضةّ ثآ ْةزةبوو، بةيّ بةغةض خؤَِ ْةزةٖيَٓاو زةَطوت: ئيَوة بهـٔ  
َٔ زواتط ْإ زةخؤّ، ٖةْسيَو داض زة غةَوومن زةنـطِش، ٖـةيواْو بةؾـو ْاوخؤييةنـةَإ     
نووثة ؾهاويَهو يـآ بوو، غةَووْةنامن يةوآ زةٖاويؿـسن، شةَـو غـةَووْيَهِ زةخـواضز     

يَٓسْةوةوة، ئةوإ نة زةٖاتٓـةوة زةيـاْطوت: ْاْـت خـواضزوة  زةَطـوت: بـةيَآ!       بةزةّ خو
زةياْطوت: ية نوآ  زةَطوت: ْامن خـواضزوة، ئةوناتـة غـةَووْيَو بـةثيَٓر فًـؼ بـوو،       
ــاض     ــسيَو د ــطزٕ، ٖةْ ــةضِآ زةن ــآ ب ــطِش، زوو غــآ ضِؤشّ ث ــةى زة غــةَوومن زةن بةثةجنايي

ٖـاوضِآ   اَؤغتا عبسايطػنٔ ْةوضةغو يةنيَهة يـة َاَؤغتاياْيـ زةعوةتيإ زةنطزئ، سادو َ
خؤؾةويػتةناْو ئةوناتةّ، ظؤضش خؤف زةويػـتِ، ئـةو يـةَٔ طـةوضةتط بـوو، ظؤضنـات       
َاَؤغتاياْو زةعوةت زةنطزٕ، بةتايبةت َاَؤغتا َةم عومسإء َاَؤغتا َةم عةيو ٖةيَةظة 

ةض خـؤّ بووَايـة، بةؾـتيَهو    "ٖةظاض ضِةػنةتيإ ييَبـآ" َٓيؿو زةعوةت زةنطز، زةْا ئةطةض ٖ
 غازة بةضِيَِ زةنطز، ظؤض عةوزايَو خواضزٕ ْةبووّ. 

 

ٍ  خـءدا خةريو بووٕ ية بوارى تةسنيــةدا :  ية ة

( ظؤض ناضتيَهطزْو يةغةضّ ٖةبوو، ٖةضنةْسة ظيَسةضِؤيو ٔإسٝا٤ عًّٛ ايدٜٔئةوناتة نتيَيب )
وو يةغةض خؤّ عةٖسّ زةنطز نة نواض ظؤضش تيَسا بوو يةبواضى زوْيا بةنةَططتٓسا، داضش واب

َاْـن يةغةض يةى ؾرييين ْةخؤّ، نة ظؤضّ سةظ يةؾرييين بوو، يإ نا ْةخؤَةوة، زياضة ثـآ  
بة ثيَـ نة ئاغيت فيهطييِ بةٖيَعتط زةبوو، باظْةش نامنو فيهطيوء باْطةواظء قػةنطزمن بـؤ  
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اْطاش ئيػالَيو زا، ض ناتيَـو نـة   خةيَوء تيَهةيَييِ يةطةٍَ خةيَهسا فطاواْ  زةبوو، ض ية ثةعن
زةطةضِاَةوة بؤ ضِاْيـة، يـإ نـة زةنـووّ بـؤ زةوضووبـةضش ضِاْيـة، ٖةْـسَيو يـة ٖاوضَِيهـاْو          
ئيَػتاؾِ، ٖو ئةوناتةٕ، ٖةْسيَهيإ ئةًٖو ؾةضِابء قوَاض بـووٕء نـاضتيَهطزمن يةغـةضيإ    

صو تاعـةت بـووٕ، بـةيّ    ٖةبوو، ئةواْةى ية ثةعناْطاش ئيػالَيو بووٕ، بةظؤضيو ئةًٖو ْويَ
ٖةويَِ زةزا ظياتط ثابةْس بشن بةْويَصو تاعـةتء ضةوؾـيت ئيػـالَييةوة، يةيازَـة يـة ثـةعناْطاش       
ئيػالَيو ظؤضنات ٖاوضَِيهامن زةياْطوت: با بهـشن بـؤ ْـاو بـاظاِضش غـًيَُاْو، بـؤ ثياغـةو        

ٕ يةَٔ ظياتط بـوو،  تةَاؾانطزْو ئافطةتو دوإء ؾيت دوإ! تؤ بؤ ْايةش  ٖةْسيَهيإ تةَةْيا
زةياْطوت: ئةوة داضآ ْاظاْآ شيإ نيية! زةَطوت: بؤنى ْاظامن شيإ نيية  زةيـاْطوت:  
ئةزش ئةطةض زوو ثياغة ْةنةش يةو باظاضِاْةش غًيَُاْوء غةيطش زوو نهـو دـوإ ْةنـةشء،    
زوو ؾيت خؤف ْةخؤش، ئةزش شيإ ياْو نو  َٓيـ زةَطوت: َـٔ وازةظامن ئيَـوة يـةشيإ    

ةيطةؾتووٕ، زةياْطوت: نؤٕ  زةَطوت: باؾة ئيَُة ْةٖاتووئ ييَطة غوويَٓشن  باؾة ئةوة تيَٓ
تةَاؾاش ئافطةتاْتاْهطز! َاْاش واية طوْاٖيَهتإ نطزو زةبآ خةفةتيؿو يـآ غؤٕ، ثاؾإ ئايـا  
ثيَتاخنؤؾة خةيَو بة سةضِاَيو غةيطش خوؾهو ئيَـوة بهـات  زيـاضة خـةيَهيـ ثيَـو ْاخؤؾـة       

ٔ  ؾهو بهةش، وةى ثيَؿ  طو:: َٔ يةو غةضةتايةوة نتيَيب )غةيطش خو (ّ ٔإسٝا٤ عًعّٛ ايعدٜ
زةخويَٓسةوة نة ٖةيَبةتة ظيَسةضِؤيو تيَساية يةضووش زْيا بةنةَعاْييةوةو يةنتيَبـو )ضِيَطاش غـايَض  

 بووٕء بةضةوخوانووٕ(زا بةتيَطوتةغةييو باغو ئةو َةغةيةيةّ نطزوة.
 

 ْـِ ية صــًي ُاْى :ثي ٓ) صـاَيةنـاْى خوي ٓن

( ية ثؤيو زووش ْيَوةْسش ثةعناْطاش  ئيػالَيو بـووّ  1976وةى ثيَؿ  بامسهطز ية غايَو )
( غاٍَ، ية غـيَو ْيَوةْـسش بـووّ، غـايَو     16( نة تةَةمن بوو بة )1977ية غًيَُاْو، غايَو )

تةَةمن بوو  ( نة1979( غاٍَء ية نواضش ئاَازةيو بووّ، غايَو )17( تةَةمن بوو بة )1978)
( غـاٍَ،  19(زا نة تةَةمن بوو بـة ) 1980( غاٍَ، ية ثيَٓذو ئاَازةيو بووّ، ية غايَو )18بة )

 ؾةؾو ئاَازةيو ثةعناْطاش  ئيػالَييِ تةواونطز.
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وةى ثيَؿ يـ ئاَاشةيةنِ ثيَسا، ئةوناتة ية غًيَُاْو يةزواش ضووخاْو ؾؤضِؾو ئةيًووٍ، 
تـاوش غـةْسو زةضنـةوت، ئٓذـا وةى نـؤٕ ئيَػـتا        فيهطش َاضنػو ييٓيٓيـوء َـاويو، ظؤض  

عةؽناْييةتء زعنونطاغو ثيَهةوة ئاويَتـةنطاوٕء، زةيَئَ: ئةطةض زةتةوآ زعنونطاغو بو، زةبآ 
عةؽناْيو بو، نة ئةَةف زضؤيةنو طةوضةية: ٖيتًةض عـةؽناْيو بـوو، زيهتـاتؤضيَهو طـةوضةف     

ــو   ــاتؤضيَهو طــةوضةف ب ــوو، زيهت ــوو، غــتايشن عــةؽناْيو ب ــوو  ب و، َؤغــؤييين عــةؽناْيو ب
زيهتاضتؤضيـ بوو، ئةو ضشيَُاْةش زةوضووبةضَإ ؾـاش ئيَـطإء غـةززاّء ئـةتاتوضىء سـافع      

 ئةغةزو نوضِةنةش عةؽناْو بووٕ، ٖةَووؾيإ زيهتاتؤضو خؤغةثيَٓبووٕ.
عةؽناْييةت ياْى: زابطِيين زئ يـةشئء ضِيَطاْـةزإ بةتـةزةخويو خـوا "غـبشاْة وتعـاصن"       

خةيَهسا، يةضِيَطةش زئء وةسييةوة، َاْاش باوو ْيَوةضِؤنو عةؽناْييةت )غيهؤمضيعّ( يةشياْو 
 ئةوةية، واتة: ئيٓػإ بةزووض يةتةزةخويو خواو زئ، شياْو خؤش ضيَهبدات.

ٍَ َاضنػـيعَسا بووبـووٕ بـةزوو ضووش غـهةيةى، زةتـةوَش         ئةوناتةف نوضزايـةتو يةطـة
ا بـو! نـة يةضِاغـتيسا ئـةوةف واْـةبوو، بـةيّ       نوضزايةتو بهةش  سةتــُةٕ زةبـآ نـةثطةض   

يةوناتةزا بةودؤضة َاضنػيعّ ضِةوادو ثيَـسةزضا، ئٓذـا ئةوناتـة وةى بًَيَـو خـواش َيٗطةبـإ       
ٖيسايةتيَهو تايبـةتو زابووّ، زةَطوت: َازاّ ئيػـالّ زيٓيَهـو تةواوة، َازاّ خواى ظاْاو زاْا 

واتة: ئةَطِؤ بةضْـــاَةو   ،يععُا٥د٠ ا ژگ       ...چ  چ  چ  ڇ...  ژ زةفةضَـوآ: 
 ئاييٓةنةتامن بؤ تةواونطزٕ.

زيٓـو تـةواو، زةبآ ٖـةَوو ثيَساويػـتييةناْو شيـاْو ئيٓػـاْو تَيـسابٔ، دـا بـةضططيو يـة         
ــة،       ــجاْسْو ئاظازيي ــة، نةغ ــجاْسْو زازطةضيي ــة، نةغ ـــربزْو خةيَه ــتُاْة، بةضةوثيَؿ ْيؿ

ٖتــس، ئةوناتـة زةَطـوت ئـةّ زيٓـة تـةواوة،       ...زابيٓـهطزْو َافـةناْو ئافطةتــة، نطيَهـاضة   
ثيَويػـيت بة ثيٓةو ثةضِؤش ضِيَههإ ْية، ئـةو زيٓـة يةْيَوخؤيــسا زيٓيَهــو تـةواوة و ْانـاضَإ       
ْانات بهيٓة بةضزةضطاش َرية ضؤشٖـةيتوء ضؤشئاواييــةنإء، غـواٍَء غـةزةقةش ضيَهـهةو      

 بريزؤظةناْيإ ييَبهـةئ!
ــطا  ــياضةّ ييَه ــةو ثطغ ــات ئ ــةبووة !   ظؤضن ــةضت ٖ ــةضيو يةغ ــآ ظؤض ناضيط ــا ن وة: ئاي

وةيَةنةؾو ئةوةية َٔ خواش ثةضوةضزطاضو بة بةظةيو ٖيسايةتو زاوّء ية ظيٓسووإ نةغـيَهو  
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زياضيهطاوّ ثيَؿو ْايةت، بةيّ ية َطزووإ ظؤض غووزّ بيٓيـوة يـة ظاْايـإ، ئـةبو ساَيـسش      
ئيبٓو قـةيِ دتـةوظيو، غـةيس قوتـت،      غةظظاييو، ئيُاّ فةخطةززيين ضاظيو، ئيبٓو تةيـُيية،

ــةو    ــةناْيإ، ٖةيَبةتــة وةى ظاْػــيت ؾــةضعيو ئ سةغــةٕ بــةْٓا، َــةوزووزيو، زيــاضة يةنتيَب
َاَؤغـتاياْةش زةضغــيإ ثيَطوتــووّ، ظؤض غــووزّ ييَبيٓيـــوٕ، بــةيّ يــة ضِووش فيهطييــةوة،  

بـؤ ٖةْـسيَو   نةغيَهو زياضيهطاو ْةبووة، دطة ية ٖةْسيَو نتيَتء بةضٖـةَو نـوضزيو، نـة    
 بواضو بابةتو تايبةت ييَيإ بةٖطةَةْسبووّ.

ؾاياْو باغيؿة نة َوتايش نتيَبةنامن زةنـطز، بـآ قةيسوؾـةضت تةغـًيُو قػـةش ٖـيس       
نةؽ ْةزةبووّء، ٖةضؾتيَو ية فًتةضش عةقًَِ زةضْةنوواية، ضِةفعّ زةنـطز، بؤيـة نتيَبـةنإ    

إ تيَٓةطةؾـتبِ، بةيّ بة َوتًَةقو تةغًيُو ثةضِاويَعّ يةغةض زةْووغشن، نة ضِةْطة ظؤضيـ ييَي
ْووغيين نةؽ ْةزةبووّ، نتيَبةناْو ئةبو ساَيسش غةظظاييـوء ئيزنء تةيـُييةو ئـيزن قةيــُِ   
زةخويَٓـسْةوة، بةيّ ٖةضطيع ْةَطوتوة تابيعو ٖيهيامن، غووزّ يةنتيَبـةناْو غـةيس قوتـت    

ـ   ةناْو ْؤضِغـيو زةبـيين، بـةيّ ْؤضِغـييو     بيٓيوة، بةيّ ْةَطوتوة: قوتبييِ، غووزّ يـة نتيَب
 ْةبووّ!

ٌ  ٜوخػعم َٓع٘    ئيُاّ َاييو "ضةػنةتو خواش ييَبـآ" قػةيةنو دواْـو ٖةيــة زةيَــآ:  "نع
 ٜٚورد عًٝع٘ اال صاسب ٖما ايكبعر".

ٖةَوو نةؽ قػةش ييَوةضزةطريآ، )ئةطةض ضاغت بآ(، بةغةضيؿيسا زةزضيَتةوة، )ئةطـةض  
ةْو ئـةّ قـةبطة، نـة َةبةغـيت ثَي ةَبـةضش خوايـة "قـًى اهلل عًيـة         ٖةيَة بآ(، دطة ية خاو

 وغًِ"، زياضة ئةوناتة يةمش طؤضِش ثيَ ةَبـةض "قًى اهلل عًية وغًِ" وةغتاوة.
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 شــةرةتاي بيـركردىــةوة لــة 
 ضـارةشـةريََََََََََََََكـي ئيصـالمـيـياىة

 
بـةزواش بةزيًيَهـسا زةطـةضِا،    ئةوناتة دةوش غياغو غًيَُاْو بـةدؤضيَهبوو نـة خـةيَهو    

يةوناتـةزا يـةنييَتء ثـاضتوء ؾـيوعوء ميـةْو زيهـةف  ٖـةبووٕ، بـةيّ ئةوناتـة ظاضاوةش          

ةمسييـإ  ( نـاضش ضِ أاػٛإ املصًُٕٛئيػالَيو يةنوضزغتاْسا زاْةٖاتبوو، بطاياْو َػويَُإ )
ةغـيـ بـةَين   ْةبوو، تا ئةوناتة َٔ ٖيس نةغِ ْةبيٓيوة باغو نـاضش  ئيػـالَيو بهـات، ن   

ْةطوتوة: نة َٔ ئيدواْوؽنوغًُيِٓ، يإ فةٕ دةَاعة:، ية ثؤيو ثيَٓرء ؾةؾـو ثـةعناْطاش    
ئيػالَييسا، يةطةٍَ َاَؤغتا )عبسايطػنٔ( ْةوضِةغيوء ٖةْسيَو يةَاَؤغتاياْو زيهة، قػةَإ 

وناتـة  يةوباضةوة زةنطز، نة ثيَويػتة ئـةو خةيَهـة َػـويَُاْة غـيَبةضو نـةتطيَهو ٖـةبيَت، ئة      
َاَؤغتا ْةوضِةغيوء ناى سةغـةْو سةَـة خاييـسو نـاى نـةَاٍ زؤيَجـةَؤيو َاَؤغـتا َـةم         
عةبسويَةش ٖةجنريةنة، يازش ٖةَوويإ بةخيَط، ئيَػـتاف ٖـةَوويإ يةشياْـسإ، دـاض دـاض      
زازةْيؿتشن نـة ؾـتَيو بهـةئ، ئـةوة بـوو نـة زواتـط )بعووتٓـةوةش ثةيوةْـسيو ئيػـالَيو(            

ضةتاياْةزا ية باظْةيةنو زاخطاوش بهوونسا، ئةو قػةو باغـاْة زةنـطإ يـة    زضوغتبوو، يةو غة
ؾاضش غًيَُاْو، َٔ يةو غةضةتايةزا ٖةبووّء قةْاعة: وابوو نة ثيَويػـتة ئيَُـةف ؾـتيَهُإ    
ٖةبيَت يةو ؾؤضِفء خةباتةزا، وةى خةيَهو زيٓسضاضو ئةًٖو تاعةت، نة بةضِةواَإ ْةزةظاْو 

 نةَةوة ْويَصْةنةضو ضِؤشوو ْةططبهةوئ! ؾوئَ نةغاْيَهو بةمش
يةو َاَؤغتاياْةش نة يةوناتةزا بيٓيؤَ، تـةْيا َاَؤغـتا َـةم عومسـإء َاَؤغـتا َـةم       
عةيوء َاَؤغتا َةم عوَـةض، "خـوا ييَيـإ خـؤف بـآ"،  بـووٕ، نـة زةٖاتٓـة َعطـةوتو          

(زا َاَؤغتا ؾيَذ 1983ٖةمدةنإ، يةو تةَةْةزا ئةو َاَؤغتاياْةش زيهةّ ْةزيوة، ية غايَو )
(ف ية ٖةوييَط َاَؤغتا )ؾيَذ عةبسويًـةتيفو  1983ـةؾنةزش بةضظجنييِ ْاغوء، ٖةض غايَو )
(زا غـةفةضيَهو مش غـريوإء ٖةيَةظـةّ نـطزو     1983واشةيو(ّ بيين، ٖةضوةٖا يـة غـايَو )  
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يإ َاَؤغتا َةم ئةػنـةز نانة َةػنووزّ ْاغو، "خوا يـة ٖـةَوويإ خؤؾـبآء" ثًـةو ثايـة     
 بةضظبهاتةوة.
(زا بؤ يةنةجماض َاَؤغتا )غـةمسةززئ َوسةؾنـةز بةٖائـةزئ(ّ يـةتاضإ     1982ية غايَو )

بيين، بةيّ تا ئةو تةَةْةش يةغًيَُاْو بووّ، ٖيس نةغِ بةْاوش ناضش  ئيػالَييةوة ْـةزيوةو  
 ْةْاغيوة.

 يةبـةرنزدْـى قوِرئاْى بةثي ـش :

ش  ئيػـالَيِ ية غًيَُاْو تةواونطزو غـةضش غـاٍَ   ( ثؤيو ؾةؾو ثةيـُاْطا1980غايَو )
( ضؤش ئيعٕ زضايٓـةوة بؤ نؤؾؿـهطزٕء خؤئاَـازةنطزٕ بـؤ تاقيهطزْـةوةش نؤتـايو      40نٌ )

( ضؤشةزا 30( ضؤشيِ تةضخاْهطز بـؤ يةبـةضنطزْو قوضئـإ، واتـة يـةو غـو )      30غاٍَ، غى )
يَهِ يةبـةضزةنطز،  ٖـةَوو قوضئامن يةبةضنطز، غوثاؽء غتايـ بؤ خـوا، ٖـةض ضؤشة دـوظئ   

 زياضة ثيَؿ يـ نةْس دوظئو غـووضِةتيَهِ يةبةضبووٕ.

 ( منـزة :30ْةْووصــيين ثةخغــإى يةنيضــضووْي صــي )

ٍَ يـة ؾةؾـو ئاَـازةيو ثـةعناْطاش ئيػـالَييسا، يـة            ية نـاتو تاقيهطزْـةوةش نؤتـايو غـا
ـ      انو يـةنيإ ٖةيَبـصيَطئء   تاقيهطزْةوةش ظَاْو عةضةبيـسا زوو تـةعبرييإ بـؤ ٖيَٓابوويٓـةوة، ت

( ْــُطةش يةغـةض بـوو، زيـاضة َٓـيـ عةضةبييــةنةّ       30ثةخؿاْو يةغةض بٓووغـشن، غـو )  
باؾبوو، بةيّ تةعبريةنإ، يةنيَهيإ وةغفو غةززاّ بوو، يةنيَهو زيهةيإ ظةَو خوَـةيين  

وةغـفو  بوو، بةيّ َٔ ثةخؿـاْةنةّ ْةْووغو، ية غؤْطةش ئةوةوة نة بطِواّ بة ٖيس ناّ يـة  
غةززاّء ظةؾنو خوَةيين ْةبوو، زياضة قوتابييةنإ ظؤضيإ ثيَػـةيط بـوو، زةيـاْطوت: نـؤٕ    

( ْـُطةت يةنيؼ خؤتساوة  طو:: ؾتيَو قةْاعة: ثآى ْةبآ ْـاتوامن بيٓووغـِ،   30غو )
( يـة غـةزّ ٖيَٓـاوة، ئةطـةض     70بؤية ئيَػتاف ئةطةض تةَاؾاش ظنطةنامن بهـةٕ، يـة عـةضةبو )   

(ّ زةٖيَٓـا، ظؤض دـاض   90وةيَبسابايةتـةوة، بـةمش نةَـةوة ْـةوةز يـة غــةز )       تةعبريةنةّ 
طوتووَة: ؾتيَو قةْاعة: ثيَو ْةبآ ْة بؤّ زةطوتطآ، ْة بؤّ زةْووغطآ! ؾتيَهيـ قةْاعة: 
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ثيَو ٖةبآ، زةتوامن بيًَيَـِء بيٓووغِء بةثيَو بؤيوإ بيؿـيهةّ، نـة ئـةوةف ظؤض دـاض بـادو     
سيَو داض قةْاعةتيَو ٖةيةو يةواْةية تةضِةفــو بةضاْبـةض ثيَيٓـاخؤف بـآء     ثيَـساوّ، نوْهة ٖةْ

يةغةض زيَو قوضؽ بآ، تؤف ثيَهـةواْةش قةْاعةتو زيَو خؤت بًَيَو بؤ ضاظيهطزٕ ئـةو، ئـةوة   
بؤ َوداَةيةو زٍَ ضاظيهطزْة، بةيّ َٔ بادساْةنـةّ ثيَطِةواتـطة، ئيٓػـاْيـ زةطوجنـآ ئةطـةض      

بةناضبٗيَٓآ، زةتواْـآ ٖاوغـةْطييةى ضِابطـطآ يـةْيَوإ ئـةوةزا نـة       ييَعاْشنء سيهُةتو خؤش 
قةْاعةتةناْو خؤش بًَآء، خةيَهيـ ظؤض ْاضِةسةت ْةنات، ٖةضنةْسة ْاؾـطوجنآ تـؤ ٖـةض    
خةَيو ضِاظيو بهةش، غةضةجناّ تـؤ يـإ زةبـآ َةبـسةئيو بـآ، يـإ َةغـًَةسيو، يـإ زةبـآ          

وةْــسيو نــؤٕ بــوو وا بهــةش، بيَطوَــإ ثاضيَعطــاضيو يــة َةبسةئــةناْت بهــةش، يــإ بةضشة
ــطةو،  َةبــسةئييبووٕ، ٖةَيؿــة بــادو خــؤش ٖةيــة، بــةيّ غــةضةجناَو زْيــاو زواضِؤشش خيَ
ٖةيجةضغتييـ ئةطةضنو ٖةْسيَو وضزة زةغـتهةوتو بهـوونو زةبـٔ، بـةيّ بادةنـةش ظؤض      

 طةوضةية ية زْيـاو زواضِؤشزا.

 ضـةْـن بيـزةوةرييةنـي نزي هــاريي نزدٕ :

  ية بريةوةضييةناْو ئةوناتةّ: ية ثيَٓذـو ئاَـازةيو بـووّ، وةى ثيَؿـ  بـامسهطز،      يةنيَو
نوْهة ية تاقيهطزْةوةش غةضش غـاٍَ َـةعفوو زةبـووّء نـاوةضِيَو ٖاوةيَـةنامن زةنـطز،       
ــسا    ــةضش ؾــاض نطيَهــاضييِ زةنــطز، وة يةنطيَهاضيي ــإ زةوضووب ــةْيَو ؾــاض، ي زةنــووّ ي

اْـةزةنطز، يةيازَـة ٖةْـسيَو يـةٖاوضِيَهامن نـة نطيَهاضييـإ       بيَكػووضبووّء تةْةخييِ تيَس
زةنطز، خؤيإ زةخافةْس، يإ نيُةْتؤ نة ئيَواضإ زةَايةوة، يةبٔ يـُةنةيإ زةنطز، بؤ 
بةياْو زةبوو بة ؾار! ئةواْيـ ْةزةٖاتٓةوة بؤ ئيـ نطزٕ يةو ؾويَٓة، ثيَِ زةطـوتٔ: ئـةوة   

ثيَو بًَيَـشن، زةيـاْطوت: ْابـآ ثيَـو بًَـيشَن، نـوْهة      طوْاٖة، نابطا ظياْو ييَسةنةوشَ، با 
ئةطةض ثيَى بًَيشَن زةبآ َاوةيةنو زيهةف ناض بهةئ، واتة ظيـاز يـةناتو زيـاضييهطاو "نـة     
زياضة ئةوةف غتةَيَو بوو ية نطيَهاضةنإ زةنـطا"، بـةيّ َـٔ ظؤض بـةبآ فيًََيــو ئيؿـِ       

ضّ زةنـطز نـيُةْتؤّ بـؤ زوو وةغـتا     زةنطز، بؤ ئةوةش ثاضةنةّ سـةيٍَ بآ، ضؤشيَـو نـا  
زةبطز، نة خؤش زةبآ نيُةْتؤ بؤ يةى وةغتا ببـةش، َٔ بؤ ٖةضزوونيامن زةبطزو بة تـشنء  
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تاقةتيؿبووّ، زةؾـُطوت: با ثاضةنةّ سةيٍَ بآ، يةنيَو ية وةغتانإ طوتو: خيَطانـة  
ئيؿـو زوو   ضِؤيَة، َٓيـ ٖةض خةضيهبووّء ية ئاضةقسا ضِةف بووبـووّ، ظؤض َاْـسوبووّ،  

نطيَهاضّ زةنطز، نووّ تاغة نـيُةْتؤيةنةّ ثيَبـوو، طـو:: وةغـتا! يـةنذاضش زيهــة       
بًَيَو: ضِؤيَة، ئةّ تاغة نيُةْتؤيةت بة تةثًَو غةضزا زةزةّ! طوتو: بؤنو نانة  طـو::  
يةبةضئةوةش َٔ ئيؿو زوو ناضيَهاضتإ بؤ زةنةّ، نةنو تؤف وازةيَيَو! َٔ ضِؤيَةش نةؽ 

ةش بابو خؤَِ، طوتو: نانة ئـةوة يـةضِووش  خؤؾـةويػــتييةوةية، ئٓذـا نـة      ْيِ، ضِؤيَ
نيُةْتؤش ييَـسةبطِا، زةيطوت: ئاخط نؤٕ زةبآ ْةويَـطش بًَيَـو نانـة وةضة! وةغـتايةنو    
قػـة خؤؾيـ بوو، خةيَهو غـًيَُاْو بوو، زوايو طوتو: تؤ خـةيَهو نـويَو  طـو::    

ؤّ ْةزيوة، ييَطة بـة ئيعتيــازيو زةيَـيشَن: ضِؤيَـة،     خةيَهو ضِاْيـةّ، طوتو: نطيَهاضش وةى ت
طو:: َٔ قبوويَِ ْيـةو بؤ خؤؾت زةظاْو َٔ ئيؿـو زوو نطيَهاضتإ بؤ زةنـةّ، طوتو: 

 ضِاغتة ظؤض ئيؿـهةضو ئـاظاش، بةيّ َٔ بة َاْـاوة وآَـةطوتوة.
  ىء نةنوؾـهاضيو  يةيازَة ية ؾويَٓيَهو زيهة ناضيَهاضييِ زةنطز، زةبوو بةضزش ْةقاضِّ نـا

بهطزاية، ئةوداض بؤ وةغتايةنةّ ٖةيَبـساية، بةضزيَهِ ناى زةنطز وةغتايةنة طـوتو: يـةو   
بـةضزة طـةضِآ بؤت ٖةيَٓـازضآ، َٓيـ يـةخؤّ ضِازةبيٓــو نـة بـؤش بةضظبهــةَةوة، نـة       
تةواوّ نطز، طو:: وةغتا خؤت بططة، يةضِقو ئةوةش نـة طوتبـووش بـؤت ٖـةيَٓازضآ،     

ةضظ بؤّ ٖةيَسا، بةغةض غةضيسا ضِؤيؿـت! طـوتو: خـةضيهبوو بؿـُهوشيت!     ٖيَٓسة ظؤض ب
 طو:: ئاخط تؤ زةتطوت: بؤت ٖةيَٓـازضآ!

 ئةو جــءرة نزي هـارييـاْةى نزدووَـٔ : 

     :ظؤضبةى ٖةضة ظؤضى دؤضةناْى ئةو ئيـء ناضاْةى ئةوناتة بـاوبووٕ نـطزوؤَ، وةى
تةختــة، بـةضزى ْةقــاض،     زاضودةبًـةططتٓةوة، بًؤى بطِئ، بٓـاغةييَسإ، طةنهاضيى، 

 بةضز ؾهاْس، ئيؿى ناؾـيى، يةبً هاضيى، ئيؿـى خةبـاتة، زيواض زاْإ.

  بوو بهِ بؤ نطيَهاضيى، زياضة ثيَؿ  يةطةٍَ با  ية داضيَهيإ ية غًيَُاْى وابعامن يةنةجماض
ْاونةى خؤَإ نطيَهاضيىء فةمسة: ظؤض نطزبوو، بـةيّ يـة غـًيَُاْى نـة نـووّ بـؤ       
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ــة،    ــةوة بوواي ــوتء نةَهــةيةى بةمقةزيي ــساْى نطيَهــاضإ، ٖةضنــةؽ زةٖــات، ف َةي
نطيَهـاضيى،   زةياْطوت: ئةوة وةغـتاية، ناوةضيَُإ زةنطز يةطـةٍَ خـؤى بــُاْبات بـؤ    

زياضبوو نةْس نةغيَهُإ نةؽ ْةى بطزئ بؤ ئيـ، يةنيَو ية نطيَهاضةنإ ثيَـى طـو::   
تؤ دًةناْت ثانة، بطِؤ تؤظآ خؤت بة خؤأل بهة تانو نة بعأْ ئيؿت نـطزوة، يـةوموة   
وةغتايةى ٖات طوتى: نانة ئيـ زةنةش  طو:: بةيَآ بؤ ئيـ ضِاوةغـتاوّ، طـوتى: ض   

طو:: ٖةَوو ئيؿيَو زةظامن، ئٓذا يةطةٍَ ٖةضنةغيـ ئيؿـِ بهطزايـة،   ئيؿيَو زةظاْو  
زةياْطوت: يةطةيَُإ ْابو بةنطيَهاضيى زايــُيى  زةَطـوت: ْـا، تـةْيا ثيَـٓر ؾـةؾنإء       
دوَعإ نطيَهاضيو زةنةّ، يةبةضئةوةى قوتابييِ، ئٓذا نة نطيَهاضييِ زةنـطزو ثاضةنـةيِ   

ويػتبوواية زةَهطِيوء زةطةضِاَةوة، وة ية َايَـةوةف  زةغتسةنةوت، زةطةضِاّ ناّ نتيَبةّ ثيَ
ياضَةتى بطاو خوؾهةناْيؿِ زةزا، بابيؿِ ٖةض بة نويةَةضطيىء نطيَهاضيىء دوتيـاضيىء  

 ْيوةناضيى شياْى زةطوظةضا، بؤية طًةييِ ييَٓـةزةنطز.

   بريةوةضييةنى خؤفء ْاخؤف: يةو َاوةيةزا نة ية غًيَُاْى بووّ، ثيَٓر غاٍَ بوو، بـا  
"بةضِةػنةت بآ" يةنذاض ٖات بؤمّ، ئةويـ ئةوداضة عائيؿـةى خوؾـهُيإ زاوا نـطز    
بوو ،  ٖاتبوو بعاْيَت َٔ ضِاّ نييـة  َٓيـ طو:: َازاّ ئيَـوة ثيَتـإ نـانة، َٓـيـ ثـيَِ      
باؾة، قوتابييةناْى زيهة بابيـإ زةٖات بؤميإء ثاضةيإ بؤ زةٖيَٓإ، َٓيـ تؤظيَـو زيَـِ   

ٍَ يةنـةّ         ية خؤّ زازةَ ا، زةَطوت: نـةؽ ْايـةت بـؤمّ، بـةيّ نـوْهة ٖـةَوو غـــا
زةبووّ، ظؤض طويَِ ثيَٓـةزةزا، زوايى زةنووَةوة زةَطوت: بابة! فةْهـةؽ بـابى ٖـات    
ثاضةى بؤ ٖيَٓـا، نةنـى بةقـةضاضيـ زةضنـوو! زةيطـوت: قـةيٓانا ضِؤَيـة ئيَُـةف يَيـطة          

 َةؾ وويشَن.

 رة :ثةنهـةوتٔ يةصـةر نزي ـى صــةييــا

داضَيهيإ نووَةوة بـؤ َـاٍَء يةوغـةضةوة نطَيـى غـةياضةّ ثيَٓـةبوو ثـآ بيَُـةوة! نطَيـى          
غةياضةف ية ضِاْييـةوة بؤ غًيَُاْى زيٓـاضيَو بوو، بة نةَييـ زةنووَةوة، يةبةض نةّ ثاضةيىء 
غةضقايَيى خويَٓسٕء خويَٓسْةوة، ٖاوةيَـةنامن ٖـةياْبوو ٖـةَوو َاْطيَـو زةٖاتـةوة، زايهـِ       
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ضِةػنةت بآ" طوتى: باثـري! عةصن زةنيَتةوةو ثاضةؾى ثآْيـة، بابيؿِ يإ ثاضةى ثيَٓـةبوو، "بة
يإ ثيَـى بوو، بةيّ بؤ َاٍَ ثيَويػـتى ثيَـبوو، بةٖةضساٍَ طوتى: ثـيَِ ْيـة، ؾـتى ظةضووضتـط     
ٖةية، زايهيؿِ طوتى: ئاخط ٖةَوو غـايََيو يةنةَـةو بـا بهـيتةوة، ئـةويـ طـوتى: ئـاخط        

تـُإ ْيةو يةطةٍَ َٔ نطيَهاضيى بهات باؾ ة! زايهِ "بةضِةػنةت بآ" طوتى: ضؤيَـة  ئيُهاْية
خؤت ْيطةضإ َةنة، ئةْطوغتيًةيةنى ظيَـطِى ٖةبوو، نوو بؤى فطؤؾتِ بـة نـواض زيٓـاض،    
زوو زيٓـاضش زا بة َٔء طوتى: ٖا ضؤيَة! زيٓـاضيَهى بسة بةنطيَى غــةياضةو، ئـةوى زيهةؾـى   

 بؤخـؤت خةضز بهـة.

ًَـة  غـتييةناْى طيهـزو تي طةيغــتِٓ يةبارةى ئيضــالَةوة :  داِري ذراْـى ٖي 

ئةو ثيَٓر غايَةى غًيَُاْى تاضِاززةيةنى ظؤض نةغايةتى َٓيإ يةضِووى فيهطيـىء ضِؤسييـةوة   
زاضِؾت، زياضة غووزيؿِ بيٓيوة ية َاَؤغتايةنامن، بةيّ ظياتط ئةوةى نـة غـووزّ ييَبيٓيـوة،    

بووة، وة غووزّ ية ْووغيٓى ظاْايإ و ثيَؿةواياْى ضِابطزوو، يـإ ٖاونـةضر نـة    ٖةويَى خؤّ 

( نتيَبــةنةى  ذلُد شععٝد رَطعإ ايبعٛطٞبةخعَةتيـإ ْةطةؾتووّ، بيٓيـوة، بؤ ْـُووْة: ) 

ٞ   " َةْٗةدـُإ بوو، ٖةضوةٖا نتيَبـةناْى )ايصري٠" فكـة  (و نتيبـةناْى  ظععٝؽ ذلُعد ايغسايع

ٟ ( وقطب ذلُد( و )قطب)غيس  (و نتيَبـةناْى  )أبٛ األع٢ً ايعُٛدٚدٟ( ٚ )أبٛ احلصٔ ايٓععدٚ

رٚغ ( "عسٝف عبعدايستاغ طبعار٠  "، وة نتيَبــةنةى )أاشالّ ٜتشعد٣( " دايدٜٔ ػعإعٚسٝ)
" وةى طو:: نةغيَهى واْةبوو يةوناتـةزا َـٔ بـاْـن بهـات بـؤ ضِيَهدـطاوو       ايدٜٔ أاشالَٞ

هى خواى بةخؿةض زةظامن، نة ٖةض ية غــةضةتاوة تيَطةيؿتِٓ بةضْاَةيةى، نة ئةَةف بة فةظيَيَ
بــؤ ئيػــــالّء ؾــــيَوةى ثابةْــسييِ بــة ئيػــالَةوة، َــؤضنى ٖــيس قوتاغاْةيــةنى فيهطيــى 

ٖتسى ثيَـوة ْـةبآء ئيعتيُـازّ يةغـةض      ...زياضيهطاوى وةى: غـةيةفيى، غؤفيى، ئيدواْيى،
بوو، بةطؿــتى غـــووزّ يـة نتيَبــى     قوضِئإء غــوْٓةت بوو، زةَاضطريييؿِ بـؤ نـةؽ ْـة   

ًَـةقى ٖـيس نةغـيـ ْـةزةبووّ، ئـةوة ْـةبوو ٖةضنــةؽ           ظاْايــإ زةبيٓـىء، تةغـًيُى َوت
 ٖـةضنى طوت، تةغـًيُى  .

  

www.alibapir.net



 .....................   (   نم كاهيي   ره  وه   بير)ى   هت هم نمن   اهم لو هي ك  هل  هخ ر م هح ند  .......  ...................     

     

 ص 60ط 

7 

7 

 
 ريـى ئةو ماوةيــة كـة لــة ٍـةىديََََََََََََََك بيـرةوة

 دووى ىيََََََََََََََــوةىديى ثةمياىطاى ئيصــالميى بووو، 
 (1761( تاكو )1754)تاكو شـةشـى ئامادةيــى، لة 

 

 ئيـغـونـارّ ية نــاتى ثغــووى ٖاويٓــاْنا :

ثيَؿ يـ طو:: ٖاويٓإ زةطةضِاَـةوة َـايَى بـا ، ٖـةضناضيَو ٖةبووايـة تووتٓـةواْيى،       
طويَةبةضِؤشةواْى، باَيــيةو تةَاتـةنطزٕ، نـوجنىء ْـؤىء ْيػـو ِضْـشن، زضويَٓـةى طـةمنء        

يـةو َاوةيـةزا نـة زةنـووَةوة بـؤ ضِاْيـة، ظيـاتط يـة         دؤ... ٖةضنى ٖةبوواية زةَهطز، وة 
َعطةوتى طةوضةى ضِاْيـة زةبووّء، خةضيهى نتيَت خويَٓسْـةوةو قوضِئـإ خويَٓـسٕ زةبـووّ،     
ئةوناتةى َاَؤغتا َةم ؾيَذ نةَاٍ بطاى َاَؤغتا بةٖائةززئ ْووضيى يةوآ بـوو، خةتيــبى   

 ئةػنةزى غهتاْيى، َاَؤغتا َةم غةيس َعطةوتى طةوضةى ضِاْيـة بوو، ٖةضوةٖا َاَؤغتا َةم
نانةو، َةم غةيس غويةعنإء، َاَؤغتاياْيَهى زيهةى ْاونةنة زةٖاتٔ، َٓـيـ بـةسونُى   
         ٍَ ٍَ َاَؤغـتايإ تَيهـة خويَٓسْى ثةعناْطاى ئيػـالَيىء ئـةو ؾـاضةظاييةى نـة ٖـةَبوو، يةطـة

 زةبووّء غووزّ ييَسةبيٓشن.

 ايإى بيــاْوويةنى بــآجـآ :داَـةو ْء ِريشنيٓـةنزدْـى َاَءصــت

ــطتٔ،      ــسٕء ضؤشووط ــإ خويَٓ ــةتء قوضئ ــؤ تاع ــسةنطز ب ــؤّ تةضخاْ ــةظاْإ خ ــٔ ضِةَ َ
َاَؤغتاياْيَو نة يةوآ بووٕ ية َعطةوتى طـةوضةى ضِاْيـة، خـةضيهى )زاَـة(و )ْؤضِيعنيَٓـة(      
زةبووٕ، نة زوو دؤضة ياضيى فيهـطيشن، وةى ؾــةتطةْر، َٓـيـ زةَطـوت: َاَؤغـــتايإ      

ى خؤتإ بةوةوة خةضيو زةنــةٕ  زةياْطوت: فةٕ نةؽ! ئةوة باؾ ة يةوةى غةيبـةت بؤن
بهةئ، َٓيـ ضِؤشيَو طو:: َاَؤغتايإ! ئيَـوة ٖةَوو داضيَو عوظض بـةوة زيَٓٓـةوة، ئٓذـا    
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خؤ فةضظ ْـيـة، يإ )ْؤضِيعنيَٓـة( و )زاَة( بهـةٕ، يإ غةيبةت بهــةٕ  قوضِئـإ غويَٓٓـةوة،    
 ةٕ! ئةواْيـ غةيطى يةنسييإ نطزو طوتيإ: وةيَةٖى قػةنةت ضِاغتة.َوتاي به

 خــةَيو عــارةسانزدٕى طي ـزنــزدٕ :

ٖــةض يــة غــةضةتاوة ٖاْــسةضيَهِ ٖــةبوو ئــةو ظاْياضيياْــةى وةضَــسةططتٔ، بــة خةيَهيـــِ   
ية ٖةية يةْيَو سيعبةناْى زيهةية، ٖةية ئيػالَييـة، ٖةظؤضنةؽ زةبيِٓ  زةطةياْسٕ، ئيَػتاف

ئةًٖى نةغابةتة، زةيَـئَ: فةٕ نةؽ زةبيِٓ ٖةية يةْيَو سيعبةناْى زيهةية، ٖةية ئيػـالَيية، 
ٖةية ئةًٖى نةغـابةتة، زةيَئَ: فـةٕ نـةؽ! ئةوناتـةى تـؤ يـة َعطـةوتى طـةوضةى ضاْيــة         
زةضغت ثيَسةطوتشن، ئةوناتـة غـووزَإ يــآ بيٓيــوىء ئـةو ِضنـةيةى يةوناتـةوة يةغـةضى         

 بةضزةواَشنء ناضيطةضيى يةغةضَإ بووة.  بووئ، ٖةض

 طتـوايةنـى صـةيـز :

ضِؤشيَو نابطايةى ٖات بؤمّ طوتى: فـةٕ نـةؽ! نيَؿــةيةى ييَـى ضِووزاوّ، زةَــةوآ      
بؤتـى باؽ بهةّ، طو:: فةضَوو، طوتى: زويَٓـآ يةبريّ نووة ْييـةتى ضؤشوو بٗيَِٓ، نووّ 

َاَؤغـتايةنى ٖيَٓـا نـة ئيَػـتا بةضةػنـةتى خـوا نـووةو        بؤمى َاَؤغتا فةٕ نـةؽ "ْـاوى   
ثيَُدؤف ْيــة ْاوى بٗيِٓ" ثيَُطوت بةضِؤشووّ، بةيّ يةبريّ نووة ْييــةت بٗيَِٓ، ئةويـ 
ثيَيطو:: ْابآ ضِؤشووةنةت بؿـهيَٓىء بؤؾـت سيػـاب ْيـةو وةى بـةضاظى زةَبةغـ اوى،       

ةوة ططْـن ْيـة ضؤشووةنـةّ سيػـاب ْيـة،     نوْهة ْييةتت ْةٖيَٓـاوة! طوتى: ئٓذا ئيَػتا بةمَ
زةيططَةوة! بةيّ بؤنى بووّ بـة بـةضاظى زةَبةغـ او  َٓـيـ ثَيهـةْيِء طـو:: بةضاغـتى        
ــةمبوو،    ــةوةوةيى(يِ ي ــاّ ْ ــاز(ى )ئيُ ــةزا )َٓٗ ــةنى غــةيطى زاوة! يةونات َاَؤغــتا فتواي

ٜٚٓعدب ايتًسعظ بٗعا  ) َةْٗةديؿـُإ بوو ية ثةعناْطا، ية باغى ْييـةتى ْويَصو ضِؤشووزا زةيَآ:
( واتة: غوْٓةتة ْييـةتةنة ببيَـصضآء ؾويَٓى ْييةتيـ زيَة، طزيـاضة نـة زةيَـآ:    ٚذلًعٗا ايكًعب

( بهةىء ببيَـصى، ٖيس بةيَطةيةنى ْةٖيَٓاوةتةوةص، طو:: ئايـا  تًسععظغوْٓةتة ْييـةتةنة طؤ )
بةياْى بةضِؤشوو بى  طـوتى:  يةوناتةوة بةضباْطت نطز، ٖةتا ْويَصى بةياْى، بةزيَتـسا ْةٖات 
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ثاضؾيَويؿِ نطزوة، تةْيا يةبريّ نووة بًَيَِ، ْييةتـُة بـةياْى بـةضِؤشوو زة ، طـو:: بـةؽ     
ْييةتى ئةّ ضِؤشووةت بةؾـيَوةيةنى ضِيَوء ؾـةضعيى ٖيَٓـــاوة، ٖـةض بـةزٍَ ْييـةتت ٖيَٓـاوة،       

غوْٓةتيـ ْية، بةيّ ْاؾًَيَِ نوْهة ؾويَٓى ْييةت زيَةو طوتٓــى ْييةتةنـة ْةى فةضظ ْية، ٖةض 
ٖةض نةؽ طوتى: ْييةتـُة وا زةنـةّ، ْييةتةنـةى زاْاَــةظضآ، بـةيّ ظاْايـإ طوتووياْـة:       
ثيَ ةَبةض "قًى اهلل عًية وغًِ" ييَى ْةبيػ اوة بـؤ ٖـيس عيبــازةتيَو فـةضَووبيَتى: ْييـة:      

ةضزةبـطِضآ، يةنــاتى   ٖةيـة وا زةنةّ، دطة ية سةزء عـوَطِة نـة ْييةتةنةيــإ بـة زةْـــن ز     

تاعةتةنـةؾــت قبوويَـةو    إٕ ظعا٤ اهلل بةغــتٓى ئيشطاَسا، طو:: ضِؤشووةنةت ظؤض ضِيَهـةو 
 خةَـت ْةبآ.

ًَــى دوور دةرَـــاْة :   ـ

ئةوناتة ظؤض ٖاوضِيَِ ٖةبووٕ نة يةَٔ بةتةَـةْ بووٕ، ٖةْـسيَو ئاَؤشطـاضييِ زةنـطزٕ،     
ايـةتييإ وةى فيهـطةو َةبـسةئيَو تةبـةْيى نطزبـوو،      يةوباضةوة نة ميـةْى ْةتةوايـةتيىء نوضز  

زةَطوت: ئيٓػإ ئةطةض َػويَُاْى باف بآ، نوضزى باؾيؿـة، ثيَويػت ْانات بًَيَشن زةبـشن  
بة فةٕ سيعب، ٖةغتِ زةنطز ناضتيَهطاوبووٕ بة يةنيةتيىء ثاضتىء ٖةْـسيَو يـةو سيعباْـة،    

ئةوناتـة يـة نوضزغــتاْسا ظاضاوةى   زةيـاْطوت: ئـاخط واْــةبآ نوضزايةتيــى ْـانطآ! َٓــيـ     
ئيػـالَيى زاْةٖاتبوو، بةيّ زةَطوت: زةنطآ ٖـةض ثابةْـسبشن بـة ؾـةضيعةتةوةو زيفـاا يـة       
َيًًةتى خؤاإ بهةئ، نـوْهة ئيػـالّ وازةَيـآ، بـةيَاّ ئـةوإ بـة عةقًَياْـسا ْةزةنـوو،         

يى ْـةبى،  زةياْطوت: ْاطوجنـآ نوضزايـةتيى بهـةشء يةنيَتــى، يـإ ثـاضتى، يـإ ؾـــيوع        
ٖةْسيَـو يةواْة نـةْس غايَيَو يةثيَـ َٓةوةبووٕ، ثاؾإ نـووْة ظاْهـؤ يـة بةغـساز، زيـاضة      
زنتؤض َوسػشن عةبسوذتـةَيس زةضغى ثيَطوتبووٕ، يةنيَهيإ ْاَةيةنى بؤ ْووغيبووّ: فـةٕ  
       َ يى نةؽ ئةوةى تؤ ثيَتسةطوتشن، يَيـطة تيَيطةيؿـتشن ضِاغــتة، ئيٓػـإ ئةطـةض ضِيَبــاظى ئيػـال

ططت، بؤ بةضططيى ية َيًًةتء ْيؿتُاْى، ثيَويػت ْانات بـبـآ بة ؾـتيَهى زيهـةو ئيػـالّ    
ٖـةَوو ؾتيَهى تيَساية، َٓيـ ية وةيَيسا بؤّ ْووغيبوو: طًَى زووض زةضَاْـة! نـة ثةْـسيَهى    

ةى ثيَؿـيٓاْة، ئةوةى َٔ ييَطة ثيَُسةطوتٔ، زياضة ية بةغـساز ييَى سايَى بووٕ نة ضِاغــتة، ئـةو 
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َٔ يةبةضئةوةى خؤنطزيىء خؤَايَيى بوو، ظؤض َتُاْةتإ ثيَٓـةبوو، بةٖةضساٍَ ية بةغـسازيـ  
تيَيطةؾتزن ٖةض باؾة! نة ئةوة ظؤضداض واية، َٔ ؾت بـة نـوضزيى زةْووغـِ، ٖـى واٖةيـة      
ٖةَاْؿت ئةطةض ية نتيَبيَهسا بة عةضةبى بيدويَٓيَتـةوة، زةيَآ: زيـاضة ئـةو ؾـتة وايـة، َـةمى      

ــةوضة ــوضزيى ْووغــطاوةو    ط ــة ن ــةوةى ب ـــة، يةبةضئ ــةو خؤنطزيي ــآ: نوضزيي ــة، زةيَ ى نؤي
خؤنطزيية، يةميةٕ نةَبايةخة، ئةطةض بة ظَاْيَهى زى بٓووغطآ، ؾتيَهى زيهةيـة، ئـةوةف   
ٖؤناضةنةى ٖةغتهطزٕ بةنةَيى، يـإ َتُاْـة بةخؤْـةبووٕء ؾـتى خـؤ ثَيهةَبووْـة، َـٔ        

بووٕء بةضةو خوا نووٕ( نة ٖةتا ئيَػتا ثيَٓر دـاض نـاخ   نتيَبيَهِ ٖةية بةْاوى )ضيَطاى غايَض 
نطاوةتةوةو تةضدةَةى عةضةبيـ نطاوةو ناخء بةويؿـهطاوةتةوة، ٖةْـسيَو يـة خويَٓـةضإ     
يةباضةيةوة ثيَياْطوتووّ: فةٕ نةؽ! نتيَبــى زيهةَإ يةوباضةوة يةباضةى تةظنييـةى ْةفػةوة 

يةوةى نة تـؤ يـةو نتيَبةتــسا باغـتهطزووٕ، يـةو      ظؤض خويَٓسووْةوة، بةيّ ٖةْسيَو َةغةية 

أْظعر إىل َعا  نتيَباْةزا زةغتُإ ْةنةوتووٕ، َطؤقنـ ثيَويػـتة ضِوايَةتبشن ْةبآ، وةى طوتطاوة: )
( تةَاؾا بهة نى طوتطاوة، ْةى نآ طوتويةتى! ظؤضداض ئةو ثةْسة قٌٝ ٚال تٓظعر إيع٢ َٔ قاٍ

 نوضزيية تةواوة " طًَى زووض زةضَاْة!".

 بةٖي ـشنزدْى اليةْى ِرووحيــى بء ثاري ــشرإ ية خًيضــهإى الدإ :

ــة ضووش      ــةبوو، ض ي ــةٖيَع ٖ ــو ب ــةنو فيهطي ــتوَطِو ًَُالْيَي ــًيَُاْو َؿ ــة غ ــة ي ئةونات
ًَـو         ًَـو فيهـطش َاضنػـيوء َٖي ْةتةوايةتيـيةوة يةْيَوإ ثـاضتوء يةنيَتيــسا، وة ض يـة ضووش َٖي

وإ َاَؤغتا َةغــعووز َوسةؾنـةز نـوضِش َـةمش طـةوضةش      فيهــطش زيهةزا، بؤ ويَٓة: يةْيَ
نؤيةو ٖةْسَيو يـة نـةثطةضاييةناْسا، َةغـعووز َوسةَـةز ئةوناتـة نتيَبـةناْو: )َطؤقنــ ء        
زةوضووبةض( و )سادو قازضش نؤيو( ْووغو، ْةياضةناْيؿـو بـة ْووغـيين نتيَـتء وتـاضش      

نـاضتيَهطاوزةبووّ بـةو ًَُالْـآ    طؤقناضو ضؤشْاَةنإ، وةيَيإ زةزايةوة، َٓيـ نـةّء ظؤض  
فيهطييـاْة، خؤيؿِ تواْاش ئةوةّ ْةبوو زةغتبطةيةْـُة غةضناوةنإ، ئيسى ئةو سايَةتـة ظؤض  
داض ثايَو ثيَوةزةْاّ نة قةضةبووش ئةوة بهةَةوة، بةظؤض ية خوا ثاضِاْةوةو عيبازةتهطزٕ، نوْهة 

  ٕ ــسا زةضِؤ ــةضةو يةقيٓ ــسا ب ــةقؤْاغو طوَاْ ــةنإ ب ــةش َطؤقن ــو  ظؤضب ــٔ ٖــيس ناتيَ ــةيّ َ ، ب
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ْةطةيؿتووَة ئةو قؤْاغـةش طوَـامن يـة بـووْو خـواش بةزيٗيَٓـــةضو ضؤشش زوايـو ٖــةبآ،         
ئةواْةش نة طفتوطؤّ يةطةٍَ زةنطزٕ، ظؤض َةغةيةيإ باؽ زةنطزٕ، نة بـؤ َـٔ زةبـووٕ بـة     

ايةنةّ بـؤ  ٖاْسةضو ثايَٓةض تانو ظياتط ٖةوٍَ بسةّ، ئٓذا ٖةْسيَو داض يةضِووش فيهطييةوة ئيؿـه 
سةيٓةزةنطاو، زةغتِ ْةزةطةيؿتة ئـةو غةضنـاوةو نتيَباْـةش نـة وةيَـو ئـةو ثطغـياضاْةيإ        
تيَساية، بؤية ٖةويَِ زةزا بة بةٖيَعنطزْى ميةْى ئيُاْيىء َةعٓةويى قةضةبووى ئةوة بهةَـةوة،  
نة َةطةض نؤٕ ئةطةض ْا ؾــةو ْوَيـصّ ْةزةنـوو، ٖـةضوةٖا بـةيازش خـوانطزٕء ْوَيـصش بـة         
ــييةوة     ــةضيعةى ديٓػ ــة ضِووى غ ـــةؾنة، خــؤّ ي ــٓر ؾـ ـــةؾنةو ثيَ ــةٍَء ضؤشووش زوو ؾـ نؤَ
زةثاضاغت، زةتوامن بًَيَِ ئةو ثيَٓر غــايَةش ية غــًيَُاْو بـووّ، داضيَـو بـة َةبةغـتء بـة       
سةضِاّ تةَاؾــاش ئافطة: ْةنطزوة، نة ية تؤغيــإء تافــو مويَتيـــسا بـووّ، نـوْهة وةى     

ة تةَةْو نواضزة ثاظزة غـايَييةوة تـانو ٖـةشزةو ْـؤظزة، يـة غـًيَُاْو بـووّ،       ثيَؿ  طو:: ي
ئةوةف فةظيَو خواش بةخؿٓسةبوو، وة ئةو تاقيهطزْةوةيةش بؤ يوغف "عًية ايػالّ" ٖاتؤتـة  
ثيَـء خوا بة ثانيو زةضيهواْسوة، ْةى داضيَو، نةْس داض ئةوةّ بؤ ٖاتؤتة ثيَـ و خواش بـة  

ة باف خؤّ نؤْ ِؤٍَ بهـةّ، وة ئةوناتـة وةى ثيَؿـ يـ طـو:: ظؤض     بةظةيو ياضَةتو زاوّ ن

ٔإسٝعا٤و عًعّٛ   غووزّ ية نتيَبةناْو ئةبوساَيسش غةظظاييو، وةضزةطـطت، بةتايبـةت نتيَبــو )   
( بةْـــاوش  عطععا٤ اهلل ايصَّععهٓدرٟ( و )ابٔ ايكٝععِ(ش )َدارز ايصايهني( وة يةنتيَبـو )ايدٜٔ

ـــةش ) احلبَهععِإٜكععاا ايعععُِٗ فعععٞ ظععععرغ   ) ــة َةتٓةن ـــسبووّ، ن احلهععِ ( ظؤض بةٖطةَةْ
َُعِ(ةوة بةْاوش ))ابٔ عذٝب١(يةو ؾــةضسيَهو يةغةض نطاوة، يةميةٕ ايعطا٥ٝعع١ ٔٗ ( نة ٔإٜكاا ايع

ئةو نتيَبــةّ ية َاَؤغتا َةم سوغـيَين زةؾتيَويو وةضططت "ٖةظاض ضِةػنــةتو ييَبــآ" وة يـة    

 (يـ بةٖطةَةْسبووّ.شوعٗرٚردٟاؽنعاضف(ش ) عٛارفو نتيَيب )(ُقَعريٟ( ش )ايرشاي١نتيَبـو )
بةيَآ غووزش ظؤضّ يةو نتيَبة ضِووسيياْـة زةبـيين، ٖةضنـةْسة زاٖيَٓـإ )ابتـساا(و نـةّء       
ظيازيؿـيإ تيَساية، وةى ية نتيَبــو )ضِيَطـاش غـايَشبووٕء بةضةوخوانـووٕ(زا بـامسهطزوةو      

خـؤّ تيَـــسا تؤَـاضنطزوة، وة ئـةو ميةْـــة       ئةظَووْو بواضش تةظنييـةو بـةضةوخوا نـووْو  
ضووسيية ظؤض ٖاوناضو ثاضَيعةضّ بـوو، بـؤ تـووف ْـةبووٕ بةٖةَيـةو نـةَونوضِيو، ٖـةض يـة         
طههةيو تا طةوضةيو، ئةوةف بةخؿؿيَهو خواش بةخؿـةضة يةغـةضّء بـة ئاظايـةتو خـؤَو      
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 ی    ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ژْاظامن، وةى خواى بةخؿٓسة فةضَوويةتو: 

ٌ  ژخب    يئ  جب  حب واتة: )ٖةض نــانةيةنتإ ٖــةبآ ٖـةض يـة خواوةيـةو      ، ايٓشـ
 ٖةضنات ْاضِةسةتييةنيؿتإ تووؾبوو، تةْيا ثةْا بةو زةبةٕ(.

ييَطةوةف ئاَؤشطاضييِ بؤ طةجنةناظنإ بة ٖةضزوو ضِةطةظةنةوة، ئةوةية نـة ئـةوةش بيـةوآ    
وإ )ؾٗوات(ء طوَاْإ )ؾـبٗات(زا، زةبـآ خـةّ يـة ميـةْو      ثاضيَعضاوبآ ية بةضاْبةض ئاضةظو

ضِووسيو خؤش غوات، نـة َةبةغـتِ ظؤضؾـتة، بـةيّ بـةض يـة ٖـةَوو ؾـتَيو ثَيـٓر ْوَيـصة           
فةضظةنإ، نة غووْٓةتةناْيإ يةطةيَسا بهطئَ، ؾةو ْويَص بةتايبةت ظؤض ناضيطةضيو ٖةية، ية 

دةغسا، ناتيَو نـة خـةيَو خـةوتوة، خـؤت     قوويَهطزْةوةش ئيُاْسا، ية قوويَهطزْةوةش ئي
ٍَ خوازا ضاظو ْياظو طفتوطـؤ زةنـةش، ئـةو ئايةتاْـةش نـة يـة ؾـةوْوَيصزا زةرنويَٓـسضئَ          يةطة
ـــةضبآ، وةى خــوا     ــاْو يةب ــةض ئيٓػـــإ قوضئ ــةت ئةط ــة، بةتايب تاّءنــيَصيَهو زيهــةيإ ٖةي

  .ايعُسٌَ ژڄ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ زةفةضَوآ: 

ــةٖيَعتطة )يةغــةض    ــة ؾــةوطاضزا زةنــطشَ، ناضيطــةضيو ب ــصةش ي ــةو ْويَ ــة: بيَطوَــإ ئ وات
 خاوةْةنةش( باؾ و ضاغت يـ قوضئاْو تيَسا زةخويَٓسضشَ. 

بةَيآ ئةو ْوَيصةش بـة ؾـةو زةنـطَش، ظؤض ناضيطـةضيو ظيـاتطة يـةوةش بـة ضِؤش زةنـــطَش،         
ـ   ـةض "قـًو اهلل عًيـة وغـًِ" نـة     ٖةضوةٖا يةباضةش ضؤشوو ططتٓةوة، سةزيػـةنةش ثيَ ةَبـ

٘و َأَغع           زةفـةضَوآ:  َّٚزا، َفإعععبَّٓ ًََِٝتععَس ِو ايَبععا٠َ٤َ َف َبعٓاُه ٔٔ اشاعععَتَطاَم  ََع ََعاَععَر ايعَّعععَبابب  طَٜا 
ََٚدعا٤          ٘و  ٘و َيع ّٔ، َفٔإَّْععع ٛا ٘ب ببايصَّع ٝاعع ًَ ِا َٜصاعععَتطبفا َفَع ٔا َيع ََع َٚ ًَِسععرٔز،  ٔو يب ََٚأساَصع ًَِبَصععٔر،  (ص رٚاٙ يب

 ايبؼعارٟ َٚصًِ.
 

واتة ئةش نؤَةيَو طةْــرء موإ! ٖةضنــةؽ يـةئيَوة تـواْو بـا ٖاوغـةضطرييو بهـات،      
نوْهــة ئةوة بؤ ططتٓةوةش ناو ية ْةظةضش سةضِاّء ثاضاغـتين زاويَـٔ باؾـ ة، وة ٖةضنـةؽ     

ـ    ة بـةٖؤش  ْةيتواْو با بةضِؤشوو بآ، نوْهة ئةوة زةبيَتـة ٖؤش نةَهطزْـةوةش ئـاضةظووش، وات
 ضؤشووططتٓةوة ئيٓػـإ زةتواْآ ظياتط نؤْ ؤيَو ئاضةظووش خؤيبهات.

 بةيَـآ ئةو فةضَووزةية بةيَطةيةنى ثتـةوة بؤ ئيػـجاتى ئةوةى طوتـُإ.
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 ؾـاعيـطيَو زةيَــآ:

 إٌ الشــباب والفـساغ واجِلــدة             مفســـدة للنـــسِء أي مفســـدة

بـةضةو فةغـازو خطاثـة ٖـإ زةزةٕ "طـةجنييَتء زةغتبةتايَيــوء       واتة غآ ؾت ئيٓػإ ظؤض 
 ٖـةبووٕ" .

ئٓذا وةى زةضؽء عيربةت بؤ طةجنةناظنإ، زووثـاتو زةنةَـةوةو زةيَـيَِ: ئيٓػـإ ئةطـةض      
بيةوآ بةضاْبـةض ضةؾـةباش ئاضةظووةنـإ )ؾـٗوات( خؤضِاططبـآ، بةٖـةَوو دؤضةناْياْـةوة        

غةض طوَاْـإ )ؾـبٗات(زا ظاٍَء غـةضنةوتووبآ،    بةتايبةت ئاضةظووش ديٓػيو، ٖةضوةٖا بة
زةبآ زيَٓيابَو نة بةٖؤش تاعـةتء عيبازةتـةوة، ئيُـاْو زاَـةظضاوتط زةبـآء ضةوؾـيت قـاعن و        

 َةسهةَ  زةبآء بةغةض ئاضةوظوويسا ظايَتـط زةبآ، ية ؾويَين خطاخ بةزووضزةبآ.

      ةطـةٍَ ؾـيوعيوء   ئةوناتة داضش وابوو نة ئيؿهاييَهو فيهـطييِ بـؤ زضوغـت زةبـوو، ي
َاضنػـييةناْسا، زواتط ٖةيَسةغتاّ ثةْاّ زةبطزة بةض خواو ؾـةوْويَصّ زةنـطز، ؾـةوش وا    
ٖةبووة، تا بةيـاْو ْةخةوتووّ، داضش وا ٖةبووة بؤ ضِاٖيَٓـاْو ْةفػـِ يةغـةض تاعـةت،     
"ئةوناتة ية سودطةش َعطةوت بووّ" ناتيَو جميَوضةنة زةخةوت، َٔ تا بـةياْو يةبـةض   

واتة:نـة يةبـةض    -وْويَصّ زةنطز، زياضة ئيَػـتا خؤّ بةٖةيَة زةظامن نة واَهـطزوة  باضإ ؾة
، ٖةضنةْسة بؤية واَسةنطز نة خوا بةظةيو ظيـاتطش ثيَسا -باضاْى ظغتإ تا بةياْى وةغتاوّ 

بيَِ، وة داضش وابوو ية خةوزا بةيَطةيإ فيَطزةنطزّ، ٖةغتِ زةنطز زوو فطيؿـتة يـةْيَوإ   
 يَصيإ زةنطزو زةياْطوت: ئةطةض ئةو ثطغياضة نطا، ئةوة وةيَةنةيةتو.خؤياْسا وتوو

   نة يةضووش َاززييةوة سايَِ باف ْةبوو،  -وةى ثيَؿ يـ بامسهطز  -ية غؤْطةش ئةوةوة
داضش واٖةبوو بؤ بـةضباْـن ٖـيس ْـةزةبوو بيدــؤّ، ضؤشَيهيـإ ظؤض بطغـو بـووّء بـؤ         

عيعظةتو ْةفػيؿِ ظؤض بوو، ية بطغا َطزبـاّ  بةضباْـن ية سودطةنةزا ٖيس ْةبوو بيدؤّ، 
زاواش ٖيهِ ية نةؽ ْةزةنطز، يةبريَة ئةو ضؤشة بةخةَـةوة، ٖةضنـةْسة ٖـةضطيع زواش    
عةغطإ ْةزةخةو::، بةيّ يةناتو خويَٓسْةوةزا بةخةَةوة خةوّ ييَهةوت، ية خةوَـسا  

اويـو زةنـطز، بـؤ    خواضزْيَهيإ زاَآ، بؤ بةضباْـن ئةوة ٖيس نة ٖةغـتِ بـة تيَطيـوء تيَط   
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غبةيٓيَـ ٖةغتِ بـةتَيطو تةغـةييو زةنـطز، ئـةو سايَةتـة ضِووسيياْـةف يـة زوو ضِووةوة        
 غووزيإ ثيَــسةطةياْسّ:

 نة ية ٖةيَةو نةَونوضِيو بـُجاضيَعٕ. (1

 ية ضِووة فيهطييةنةوة بةٖيَعتـط . (2

يّ َـٔ  زياضة ثطغياضش فيهطيو بة َوتايَةعةو تةسكيكاتو فيهطيو وةيَسةزضايـةوة، بـة  
 زةغتِ بة نتيَـبةنإ ضِاْةزةطةؾتء ثةْاّ بؤ ئةو ميةْة ضِووسييـة زةبـطز.

       بةبريّ زشَ يةغةض خؤّ زةنطز بةعةٖس نة ْابآ ْةظةض بهةّ، غةيبـةت بهـةّ، زيَـو ٖـيس
نةؽ عادع بهةّ، ْابآ ٖيس قػـةيةى بهةّ خةيَو زيَو ْاضِةسةت بآ، نة ؾةو زةنووَة 

ٓايـةوة بـعامن نـيُهطزوة، ئةطـةض ٖةيَـةو نةَونوضِييـةنِ       غةضديَطا، بةبريش خؤّ زةٖيَ
ٖةبوواية غعاش خؤّ زةزا، بةو دؤضة ئيؿِ يةغـةض خـؤّ زةنـطز، ئةوناتـةف يةنتيَبـسا      
زةخمويَٓسةوة نة زةبآ ٖةَوو نةؽ ؾـيَديَهو ٖـةبآ، ٖةْـسيَو يـة ؾـيَذء خةييفـةناْو       

ـ      ة بـةض زيَـِ، نـة بتـوامن     ضيَباظةناْو قـازضيوء ْةقؿــبةْسييِ زةبيـٓشن، بـةيّ ْةزةنةوتٓ
غـووزيَهيإ ييَببـيِٓ، نة ضةْطة ئةوناتة َٔ ئاغتةنةّ واْةبووبآ، يةبةض ئةوة ظيـاتط زاواّ  
ية خوا زةنطزو زةطةضِاَةوة بؤ قوضئإء غوْٓةتء ئةو نتيَبـاْةّ زةخويَٓسةوةو، بة نطزةوة 

 ئيؿِ يةغةض خؤّ زةنطز.

  ( ب1980 -1979غايَو )ووّ ية خعَةت َاَؤغتا َةم سوغيَين ( يةَعطةوتو )َةويةويو
زةؾتيَوشَ ية سودطةنةيسا بووّ، نة ئةوناتة َاَؤغـتا َـةم ئةبوبـةنطش غـسزيكييـ يـة      
زيَيةى بوو ية بةضاْبةض ثريةَةططووٕ بة ْاوش )غابووضاوا( َةم بوو، ئـةويـ زةٖـات بـؤ    

   َ ؤغـتا َـةم   مش َاَؤغتا َةم سوغئَ زةضغو زةخويَٓس، زيـاضة َـٔ بـةضِةمسيو مش َا
سوغــئَ زةضغــِ ْةزةخويَٓــسو تــةْيا يةسودطةنةيــسا بــووّ، بــةيّ غــووزّ ييَــسةبيين، 
ضؤشيَهيإ طو:: َاَؤغتا! زةبآ زةضغو )حنو(و )قطف(ّ ثآ بًَيَو، زوو غآ داض يـيَِ  
زووباضة نطزةوة، زياضبوو َاَؤغتا ظؤض غـةضقايَبوو، ظيازة يوتفيؿو زةزا بة َٔ، ئةوناتة 

ٞ ْةوة بووّ طوتو: نو زةخويَٓيتةوة  طو:: تةفػريش خةضيهو خويَٓس ( )رٚغ ايعُعععاْ
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زةخويَُٓةوة، طوتو: ئةو عيبــاضِةتةّ بـؤ غويَٓـةوة، مثةضِةيـةى بـوو، نـة خويَٓسَـةوة        
ــةويَـ     ــةوةش ئ ــاف خويَٓسْ ـــةوة، ث ــؤ غويَٓ ــوتو: ئةوةؾــِ ب ــطزّء ط تةَاؾــايةنو ن

ـ  ة)حنو(و )قـطف( خويَٓـسْو زيهـة    تةَاؾايةنو زيهةش نطزّء طوتو: بطِؤ ثيَويػـتيت ب
ْية، طو:: بؤنو  طوتو: )حنو(و )قطف( بؤ ئةوةيـة نة عيبـاضِةتو ثآ غويَٓيتةوةو تؤ 

 ثيَويػـتيت ثيَو ْيــة. 

َاَؤغتا َةم سوغئَ ئيذاظةزضاو )َُذاظ(ش َةم َوسةؾنةزش طةييَيو بـوو، ئةوناتـة يـة    
يةو وةضزةططت، َاَؤغتايةنو ظؤض َةؾٗووض غةضزةَو خؤيسا َاَؤغتايةنإ زةٖاتٔ فتوايإ 

بوو، خةيَهو طوْسش )زةؾـتيَوش( مش قةيزظآ بوو، ضؤشيَو طوتو: فةْهةؽ ئيَػـتا َـٔ   
زةبيين داضدـاض يةغةض ثؿت ضِازةنؿيَِء قوضئإ زةخويَِٓ  طـو:: بةيَــآ، طـوتو: ئيَػـتا     

نـوو نـة ٖـةض خةضيهـــو      زةَةوآ ٖةْسيَو قوضئإ يةبةض بهةّ، ثيَُواية عوَطَـإ بةظايـــة  
)حنو(و )قطف(و ٖةْسيَو تةسكيكــاتو ظَاْةواْيو بووئ، نـة زةبووايـة خـةضيهو قوضئـإ     
بشن، ٖةض ئةو غــايَةف َاَؤغـتا وةفاتو نطز، ثاف وةفاتيؿو زوو داض خـةومن ثيَـوة بـيين،    

ة بةظايـة  ثيَـو زةطو:: ضِؤيَة وةى ثيَُطوتو: )ٖةض يةطــةٍَ قوضئاْآ خةضيو بـة، ئـةو عـوَط   
ْانــآ نة يةطةٍَ قوضِئاْسا غةضف زةنطشَ( ٖةيَبةتة ئةوة ظؤض ناضش تيَهطزّء ضةْطة يةنيَو يـة  
ٖاْــسةضةنإ نــة وايًيَهــطزّ ٖــةَوو قوضئــإ يةبــةض بهــــةّ، ئــةو قػــةيةش َاَؤغــتا َــةم  

 )سوغئَ(ش زةؾــتيَويو بووبآ.
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 دا 1761- 1761قؤىــاغى ضووىــة زاىكؤ لة شــالَى 

 

ٍ  )عـي خ    (دا :ىاظه العاصــيدةرٖي ٓـاْي ِرة ةسْـاَةو ديـنار ية ـة

زواش ئةوةش نة ثؤيو ؾةؾو ئاَازةيو ثةيـُاْطاش ئيػالَييِ تةواونطزو ئـةو غـايَة يةنـةّ    
( بوو، ٖاويٓةنةش ٖاتـُةوة بؤ َايَو با  90ْةوةز )  ْـُطةنامنبووّ، وةى يةيازّ بآ تيَهطِاش 

 عازةتو غايمن، ًَِ يةبةض نةغابةتء فةمسةت ْا يةخعَةت بابـُسا. ية ضِاْية، وةى 

( ٖةبوو، تا ئةوناتة ضةطةظْاَـةّ ْـةبوو، يـة    دٓص١ٝوة يةو غايَةزا ثيَويػتيِ بة ضِةطةظْاَة )
ثؿسةضةوة َاَةيَةّ نطزو يةويَؿةوة بؤ غًيَُاْو، ية غًيَُاْيـ ضِةواْةش بةغسازيإ نطزّ، ئٓذا 

ؤ بةغساز، بؤ يةنةَشن داضو زواٖةَشن داض، نةغـايةتييةنو طـطْطِ بـيين   ية ضِيَطاش نوومن ب
نة ثيَؿـ  ْاوبـاْطيِ بيػــتبوو، يـة َاَؤغـتا سةغـةْو نةَهةَايَيــو )َاَؤغـتا سةغـةْو          

ــةويـ ) ــسش ) ظعععٝؽ ْااعععِ ايعاصعععٞنــوضزيو( ئ ــة طوْ ــة ي ــوو ن ــة ايصَّععبع١( ب (ش غــةض ب
َـٔ دؤضيَـو يـة عـةوزايَيوء تيٓـويَتيو      زووظخوضَاتوو زازةْيؿت، وةى ثيَؿ يـ بـامسهطز  

ضووسييِ ٖةبوو، بةزواش نةغاْيَهسا زةطةضِاّ ئةطـةض بيػـتباّ ميـةْو ضِووسيـوء تةظنييـةش      

(ة ثياويَهو ظؤض ْااعِ ْةفؼء تةقوايإ بةضظة، تانو غووزيَهيإ ييَببيِٓ، نة بيػـتِ ئةو )ؾيذ

( نة طةيؿـتُة  ايصعبع١نووّ بؤ طوْسش )بويَطو سةقبيَـصةو قػة بة ضِشيَِ زةيَآء ظؤض زيٓـساضة، 

( بةثيَهةواْةش ٖـةَوو ئـةو   ْااِئةوآ ناتو ْويَصش ْيوةضِؤ بوو، ناتو ْاخنواضزٕ بوو، )ؾيَذ 
ؾيَداْةش زيهة نة تائيَػتا بيٓيؤَ، بؤ خؤش ْاْو بؤ َيوإ زازةْا، ئةو شةَة ٖةض َـٔ َيـواْو   

ةْطة ئيَػـتا نةغيَو ْإ بيَٓـآ، ئةوناتـة   بووّ، طوتو: زاْيؿـة ئيَػتا ْاْت بؤ زيَِٓ، طو:: ض

-19( غاٍَ زةبـوو، َٓـيـ تةَـةمن )   70بة َةظةْسةش خؤّ زةوضش سةفتـا ) ْااِتةَةْو ؾيَذ 
( غاٍَ بوو، ٖاتةوةو َاغتء طؤؾـيت ٖيَٓا، ٖيَٓسيَو وؾةش نـوضزش زةظاْـو، طـوتو:    20

ػةناْو ئةبوساَيسش "نُـٌ طؤؾت!" )طؤؾت غـؤ( َٓيـ ئةوناتة ظؤض ناضتيَهطاو بووّ بة ق
غةظظاييـو، بؤ زْيا بةنةَططتٔء ئيهتيفانطزٕ بةيـةى دـؤض خـواضزٕ، ديَبةديَؿــِ زةنـطز،      
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(، نـوضز سـةظيإ يـة    األنراد حيبعٕٛ َاشع   طو:: تةْيا يةى دؤض ثيَدؤض زةخؤّ، طوتو: )
َاغتة، وؾةش َاغيت بةنوضزش طوت، طـو:: ٖـةض َاغـتةنة زةخـؤّ، طـوتو: بؤنـو        

َبٓ،اؤؾة، طوتو: )طو:: واّ ثيَد ( واتة تـؤف ْيعيهـو يـة ئيَُـة، نـة َةبةغـيت       أْ  قرٜعب 
 ثيَبواضش تةظنييةو عريفإ بوو.

ٖةيَبةتة يةواْةش بيٓيؤَ ية شياْو خؤَسا، ٖو وةى ئةوّ ْةبيٓيوةتةوة، ٖةّ ظؤض بـة تـةقواّ   
ةعـةش  زةبيينء يةضِووش ضِووسييةوة ظؤض ناضيطـةضّ زةبـيين، ٖـةّ ظؤض بويَطبـوو، ٖـةّ َوتاب     

عيًُيؿو ٖةبوو، بةيّ ٖةض ئةو غايَة شاضخواضز نطا "ضةػنـةتو خـواش ييَبــآ" دـا َـٔ نـة       
نووّ طو:: ٖةض ٖاتووّ ثيَت ئاؾٓا  و طوتووياْة: دـةْابت ئـةًٖو تةضيكـةتوء ؾـيَدو،     
طو:: ثيَُدؤؾة بعامن ض تةضيكةتيَهـو  ئةويـ طوتو: َٔ ناتو خؤش يةغةض زةغـيت ؾـيَذ   

ٗاْيو تةَةغػونِ نطزوة، بـةيّ ئيَػـتا ئيَُـة يةغـةض ضيَبـاظش َوسةؾنـةزيشن       تةقييـةززيين ْةب

" طـو:: َـٔ ٖـةض ئةَؿـةو ييَـطة زة ء بـةياْو       ْعشعٔ اآلٕ عًع٢ ايطرٜكعع١ ايعُشُعدٜعع١   "
زةطةضِيَُـةوة، ئةطةض نةْس ئاَؤشطاضييةنِ بهةش، طوتو: تؤ تـا غـآ ضؤشش زيهـة ييَـطةش،     

ٖةيةو ية ظاْهؤ زةخويَٓــِ، زةبــآ بهـِ بـؤ بةغــساز،      طو:: ئاخط َوعاَةمتو ديٓػـييةّ 
طوتو تا غـآ ضؤشش زيهة تؤ ييَطةش، واَسةظاْو وةى تةنًيف زةيَيَت ييَطةبــة، طـو:: ئـاخط    
بؤّ ْاطوجنيَت، طوتو: ْا غـةفةضت بؤ ْانطشَ! "غـبشإ اهلل" تا غآ ضؤش َـٔ غـةفةضّ بـؤ    

ّ بـؤ ئـةوآ، ضؤشش دوَعـة تـواْيِ     ْةنطاو غةياضة ْةٖات بؤ ئةوآ، َٔ غــآ ؾـةؾنة نـوو   
بطةضِيَُةوة، ئـةو غـآ ضؤشةى يـةوَش بـووّ ٖـةضزوونُإ بـةضِؤشوبووئ، عـازةتو وابـوو،         
زةيطوت: زةبيَت ؾةوو ضؤشش خةطنيَهى قوضئإ بهةّ، بةظؤضيو خؤش زةرنويَٓـس، َٔء يـةى  

   ٓ ةبووايـة  زوويةنو زش ييَبوويـٔ طوتو: ئيَوةف زةبآ ٖاوناضييِ بهـةٕ، ئةطـةض نةغيؿـو ييَ
زةيطوت: ٖةض خؤّ خةطنةنة زةنةّ، زياضة ظؤض ئـةًٖو ؾـةوْويَص بـوو، ٖـةضوةٖا ضؤشووش     
غوْٓةت، ثاؾإ ئةوةش بؤخؤش بة غوْٓةتو زةظاْو، زةيهطز، بؤ ويَٓة: يـةناتو ْاخنواضزْـسا   

( واتة: بة خوآ زةغتجيَبهةو بة خوآ نؤتايو ثـآ بٗيَٓـة!  ٔإبعد٤ بايعًُض ٚاػتعِ ب٘زةيطوت: )
ة غوْٓةتة، يةبريَة ضؤشيَو زةغتِ بؤ خواضزْةنة زضيَـصنطز، طـوتو: ئـةو غـوْٓةتةَإ     نوْه

يةبرينوو، زةبووايـة  بـة خـوآ زةغـتُإ ثيَبهطزايـة، ثةجنةيـةنُإ يـة خـوآ بٗاويؿـتايةو          
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ضناخنواضزاية، يةنؤتايؿسا زيػإ زةبوو ثةجنةَإ ية خويَسابايةو ضناخنواضزاية، زياضة َـٔ ٖيهـِ   
نة غوْٓةت بآ، بةيّ ئةو بة غوْٓةتو زةظاْـو، يـإ زةيطـوت: نـة زةغـتُإ      يةغةض ْةزيوة 

ؾؤضز زةبآ زةغت ْةغطِييٓةوة، ضؤشيَو زةغتِ ؾؤضزو غطِيِ، طوتو: ْابآ! زةبـآ زةغـتت   
تةضِبآ نة زةغت زةنةش بة خواضزٕ، زووباضة زةغتِ ؾؤضزةوة، ظؤض وضزبوو يةو ؾتاْةزا نـة  

ْةبوو غوْٓةت بٔ، بةيّ ئةوناتـة َٓـيـ ؾـاضةظاييِ     بؤخؤش بة غوْٓةتو زةظاْشن، َةضديـ
 ٖيَٓسة ْةبوو و َوْاقةؾةّ يةطةٍَ ْةزةنطز.

ضؤشش دوَعة َيواْو ظؤضش ٖاتٔ، نؤَةيَيَو ئةفػةضش ثًةزاض ٖاتٔ بؤ مش َيوإ بووٕ، 

ــِ راَععٞزيــاضة بــةضثطؽ بــووٕ، خــؤش وتــاضش ْــةزةزا، ؾــيَذ ) ( وتاضيــسا، نــة زواتــط ضشيَ
وتاضةنة ظيهطيإ نطز، تةغبيشيَهو زضيَص بوو وابعامن ٖةظاض زةْو زةبوو،  يةغيَساضةيسا، ثاف

بةزةغت ٖةَووَاْةوة زةٖات، ٖةض بةثيَوة ظيهطةنة نـطا، ٖـةظاض دـاض )مايـة ام اهلل( نـطا،      
سايَةتَيهو دـةظبو ضووسيـيِ ٖةغـتجَيهطز يـةو ظيهـطةزا، نـة ٖـةض بـةثيَوةبوو، بـةيّ بـةبآ           

 بؤ يةنةجماضّ بوو ٖةغت بةسايَةتو ضِءوسيو وا بهةّ.ٖةيَجةضِئء زاثةضِئ، نة 
زواش ظيهطةنــة نــوويٓةوة َــاٍَ طــوتو: زاْيؿــٔ، وةى عــازةتو خــؤش نــوو قابًةَــةش 
نيَؿتةنةش ٖيَٓاو بؤخؤش يةى بةيةى ْاْو بؤ زاْائ، ئٓذا نـة ْـإ خـوضا، وتاضيَهيـسا، ظؤض     

ئـةوة نـؤٕ وازةنـات      ٖيَطؾو نطزة غةض ضشيَِء سيعبو بةعؼء َيؿـيٌ عةفًةم، طـو:: 
ئةزش ئةطةض ئةواْة داغووغيَهيإ تيَسا بآ! طوتيإ: ئةوة ٖةض عازةتو واية، َٔ ظؤض غـووزّ  
ييَبيـينء يةنتيَبـو )ضيَطاش قايَشبووٕء بةضةو خوا نـووٕ(ء يـة نتيَبــو )ظاْايـاْو ئيػــالّ      

ــةوة ظؤضش ثيَٓةنــوو  ــساوة، زواش ئ ــةى ئاَــاشةّ ثيَ ــإ:  نــئَء نــؤْٔ (زا، وةى وةفاي طوتي
خازعنيَهو ٖةبووة ية ضِيَطاش ئةو خازعنةوة شةٖطخواضز نطاوةو بةضِةػنةتو خوا نوو، "خوا ييَو 
خؤؾبآ"، َٔ غآ ضؤش يةويَبووّ، نة وةى خؤش طوتو، غـآ ضؤشةنـة َاَـةوةو ئـةوةّ بـة      
نةضِاَةتيَهو ظاْو، زواش دوَعة طوتو: ؾـيَذ )ضاَو(! فةٕ نةؽ يةطةٍَ خؤت بةضةوة بـؤ  

 ضَاتوو، يةويَؿةوة نووَة نةضنووىء يةويَؿــةوة بؤ بةغساز.زووظخو
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 صـةرةتاي ضووْـِ بء ساْهءو ضـةْن بيـزةوةرييةني صـاَيى يةنـةَِ :

(ء يـة  آداب( نووَة ظاْهؤ، بـؤّ ٖـةبوو يـة نؤييـصش )    1981 - 1980غةضةتاش غايَو )

ْةدـةف، نـة ثيَيـإ    (ى نًٝع١ ايسكع٘  (ف وةضبطرييَِ، بةيّ َـٔ نـووّ بـؤ )   ظرٜع١نؤييصش )

(ء نًٝع١ ايععرٜع١ ٚايعًعّٛ أاشعال١َٝ    زةطوت: نوييَصش ؾةضيعةتء ظاْياضيية ئيػالَييةنإ )

( نؤييصش فيكٗيؿيإ ثيَسةطوت، ئةواْةش نة زةٖاتٔ بـؤ ئـةوشَ بةْانـاضيو بـوو،     ايسكع٘ ن١ًٝ)
عةت نوْهة ئةو نؤييصة نةَ ئ ظنطةش وةضزةططت، ئةواْةش نة نؤييـصةناْو ئـازابء ؾـةضي   

وةضيٓةزةططتٔ زةٖاتٓة ئةوشَ، ٖةضنةْسة َٔ ظنطةؾِ بةضظبوو، بةيّ نووَة ئةوشَ، يةيازّ ْيية 
بؤنو نووّ بؤ ئةوشَ، ئةوةْةبآ نة ويػتِ يةفيهطو َةظٖةبو ؾيعة ؾاضةظا ، زياضة ئةو غايَة 
طز ظؤض بةْاضِةسةت طوظةضا، نوْهة طةضَةش ؾةضِش ئيَطإ عيَطام بوو، ضشيَِ ظؤض فؿاضش زةن

ٞ يةقوتابييةنإء زةيطوت: زةبآ َةؾكو غوثاش طـةييو )ادتـيـ    ( بهـةٕء يةيـةنيَيت   ايععبعع

(زا بٔ، ئيٓتيُاتإ بؤ سيعبو بةعؼ ٖةبآ، َٓيـ ٖـةَوو ئةواْـةّ ضِةفـع    ايطًب١ ٔإذبادقوتابييإ )
( قوتابييـإ طـطتء   5-4زةنطزٕء ٖةض ضةفعيؿِ نـطزٕ، ئـةو غـايَة تـةْيا يةثؤيةنـةش ئيَُـة )      

إ يةغيَساضة زضإ، يةنيَهيإ بةْويَصش ْيوةضِؤ ٖاتٔ بيططٕ يةنؤييـص، ضايهـطز بـؤ ْيَـو     ٖةْسيَهي
قةبطغــتاْةنة )قةبطغــتاْو ئيُــاّ عــةيو ثيَــسةيَئَ( بةضزةَاْهــةيإ زاو بةبطيٓــساضيو ططتيــإ، 

 ايجكافع١ وةظعيَهو ظؤض قوضؽ بوو، َٔ ٖةض خـوا ثاضاغـتُو، زةضغـيَهُإ ٖـةبوو بـةْاوش )     

ةَووش باغو ْةتةوةثةضغتيوء سيعبو بةعؼ بوو، َوْاقةؾةّ يةطـةٍَ َاَؤغـتا   (  نة ٖايك١َٝٛ
زةنطزو وةيَِ زةزايةوة، ظؤضنات ْةزةنووَة شووضةوة، ثاؾإ يةوشَ قػةش خيَطّ زةنـطز،  
غوَ نواض داض ٖاوضِيَهامن ئاطازاضيإ زةنطزّ نة ضِاثؤض: يةغةض زةنآ يةبةضاْبـةض ئـةوةزا نـة    

زةنةّء باْطـةواظ زةنـةّ، ثيَيـإ وايـة ئيٓتيُـاّ ٖـةبآ بـؤ ميـةَْيهو          ئاَؤشطاضيو قوتابييةنإ
 غياغو، بؤية ثيَيإ زةطو:: ناويإ يةغةضتة.

( نة ئيَػـتا نوْييةنةش ٔإيٝاط صبٝض( بوو بةْاوش )ايٓطًب١ ٔإذبادئةوناتة بطازةضيَهِ غةضؤنو )

ٖيَؿتبووةوة، مسيًََو وةى بةعػييةنإ (ة، ثياويَهو َويتةظيِ بوو ضيؿو بة ْةوعيَو دٗاد أبٛ)

ْعد٣  ( نة ية بةغساز بيٓيِ، ئةويـ بةٖؤى ٖاوغـةضةييةوة ْاغـيُةوة )  2011بوو،  ية غايَى )
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( ، ئةوناتة ييَِ سايَو بـوو  ايٓعٛاب دلًض(نة ثيَهةوةبووئ ية ئةجنووَةْى ْويَٓةضإ )ايص ٛداْٞ

ِ ثطغو: طـوتو: َـٔ تـواْيِ تـا غـايَو      ( بووة، زوايو ييَايدعع٠ٛنة يةبٓةوة غـةضبة سيعبو )
نواضةّ بةضزةواّ  ء ية غايَو نواضةَسا ططتــُيإ، نـةْس غـايَيَو ظيٓـساْيو بـووّء زواتـط       

 ٖةي: بؤ ئيَـطإ.
ئةو بطازةضة ظؤض ئاطازاضش زةنطزَـةوة زةيطـوت: فةْهـةؽ! ئةواْـة نـاويإ يةغـةضتةو       

ة مش َٔ زضِاْسووَة، بةيّ وضيابةو ضاثؤضتت يةغةض زةزةٕ، ٖةضنو ضاثؤضت يةغةضت ٖاتؤت
        ٍَ ناويإ يةغةضتة، زياضة نؤَـةيََيو  بـطازةضش غـًيَُاْوء ضاْيـةو ٖةيَةظـةو بازيٓاظنـإ يةطـة
بووٕ، بةٖؤش خويَٓسْةوةو غةضقايَبووٕ بةزةضغةناْةوة ٖةَوويامن يةياز ْشن نآ بووٕ، بةيّ 

 ؽ! يةوشَ ثيَهةوة بووئ.نة ئيَػتا زةياْبيُٓةوة زةَٓاغٓةوةو زةيَئَ فةٕ نة
    بريةوةضييةى نة بةثيَويػيت بعامن باغو بهةّ ئةوةية نة يةوناتةزا يةْةدـةف دوويْـةوةش

ظاْػـيت ظؤض بةٖيَعبوو، يةطةٍَ ئةو ٖـةَوو فؿــاضةف، نةْس نتيَبـيَهِ يـةوآ نـطِئ،    

اتٔء سعّ(، ظؤض نتيَت زةٖ إبٔ(ش )ايعُشًٓع٢(ش فةضيس وةدسيوء )ايعُعارف دا٥ر٠وةى )
بةْطخيَهو ٖةضظإ زةفطؤؾطإ، ناتو خؤّ بةفريِؤ ْـةزةزاو بةديـسزيو زةخمويَٓـس، خـؤّ     
يةقػةش مبةم زةثاضاغت، ٖةضنةْسة ؾيعةنإ داضوبـاض قػـةيإ بةئةبوبـةنطو عوَـةض     
زةطـوت، "ضةظاو ضةػنــةتو خوايــإ ييَبـــآ"، بـةيّ زوايــو زاواش ييَبوضزْيــإ زةنــطزو   

 ضِاٖاتوة!زةياْطوت: ٖةض ظَاظنإ وا 

 نـتي سةنـةى خوَةيٓـيي ية نتي سىـاْةى نءيـي ــذدا :

ية نتيَبداْةش نؤييص نتيَبِ ظؤض وةضزةططتٔ، ضؤشيَو نـووّ تةَاؾـاش ييػـيت نتيبـةنامن     

(ش خوَـةيين،  احلهَٛع١ أاشععال١َٝ أٚ ٚالٜع١ ايسكٝععع٘    نطز، نتيَبيَهِ بيين بة ْاووْيؿاْو: )
نةش بـيين، نـابطا نـاوش نـووة ثؿــيت غـةضشء تـؤقو،        طو:: ئةو نتيَبةّ ويَسة، نة ْاوة

طوتو: بَيـسةْـن بـة ٖـةضزوونُإ يةغـيَساضة زةزةٕ، نـؤٕ ئـةو نتيَبـة يَيطةيــة زةبآ ئيَػـتا          
ميبةضئ، طو:: ئةوةتا يةْيَو ييػيت نتيَبةناْتاْسا ٖةية، نة بيين ظؤض تطغا، طوتو: بؤنيتة  
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طوتو: ٖةض بعأْ ؾيت وا ٖةية، يةغيَساضةَإ طو:: زةَةوشَ بعامن نو تيَسايةو نو طوتوة  
 زةزةٕ، طو:: زةباؾة نتيَبيَهو زيهـةّ ويَسة.

ٍ  : أصــول الفقـُدةرصــى )  ( و دةَار يـزيى يةنى ْاَاقــوو

بريةوةضييةنو زيهة نة بةثيَويػيت زةظامن باغو بهةّ، ضؤشيَو زةضغو )أقـوٍ ايفكـة(َإ   

ٍ    ( بوو بـةْاوش ) َظسعرذلُد رضا ٖةبوو نة نتيَبةنة ٖو ) ( َععارز ايٛصعٍٛ اىل عًعِ األصعٛ

" نة زيـاضة  ايعرع١ٝ األديع١َاَؤغتا غةضناوةناْو ياغازاْإ )َكازض ايتؿطيع(ش ثيَسةطوتشن "
يةمش ئيَُة بطيتشن يةّ نواضة: )قوضئإء غوْٓةتء ئيذُااء قياؽ(، ئةَاْة ظاْايإ يةغةضيإ 

رش١ً ٚايعوعرف ٚااشتصشاب ٚااشتشصعإ، َعمٖب   املصاحل امليةنسةْطٔ، بةيّ ٖةضناّ ية )
( ظاْايإ ضِاى ديايإ يةباضةياْةوة ٖةية، بةيّ ؾيعة زةيَئَ قوضئإء ايصشابٞ، ظرم َٔ قبًٓععا

(، ايعاَععع١  رلايسعع١ غوْٓةتء عةقٌَ، يةنيَهو زيهة يةغةضناوةناْو تةؾـطيعيإ بطيتييـة يـة )   
ئـةوة يـاْو نـو  بؤنـو َوخايةفـةش ئـةًٖو       َٓيـ ٖةيَػاّ ضةخٓةّ ططت، طو:: َاَؤغتا 

غوْٓةت بةيَطةش ؾةضعيية  يةنتيَبةنةزا زةيَآ: َةغةيةيةى نة زيَتة ثيَـ، بعاْة يةقوضئاْسا نو 
زةيَآ  ئةطةض ية قوضئاْسا ْةبوو غةيطى غوْٓةت بهة، ئةطةض ْةبوو، بعاْة عـةقٌَ نـو زةيَـآ     

ش ئةًٖو غوْٓةت بهـة، ئـةوة ٖـةقت    ئةطةض ْا بعاْة ئةًٖو غوْٓةت نيهطزوة، تؤ َوخايةفة
ثيَهاوة! طو:: ئاخط بؤنو َوخايةفةش ئةًٖو غوْٓةت بهةٕ، خوا ييَتإ ضاظيسةبوَ  طوتو: 

(، واتـة:  ايعاَع١  رلايسع١ ْا، َةبةغيت ئةوة ْية! طو:: ئةزش َةبةغـيت ثيَـو نـيية  طـوتو: )    
ضةؾؤنيو زةظأْء خؤتإ َوخايةفةش خةيَهو عةواّ، طو:: ْا، بةيَهو ئيَوة ئيَُـة بةطؿتيوء 

بةؾتيَهو تايبةت )خام(، طوتو: ْا واْيـة، بةٖـةضساٍَ َؿـتوَطِيَهُإ بـوو، ئـةو غـايَةّ       

( يـازش بـةخيَطو خواثازاؾـيت    ٔإيٝعاط  صعبٝض ٖةضنؤْيَو بآ تـةواونطز، يـةنؤتايو غـايَسا، )   
ا يـة  ( ضِاثؤض: نة يةغةض تؤ ْووغطابووٕ زضِاْـسووٕ، ئٓذـ  20-15بساتةوة، طوتو: ئةَػاٍَ )

ــة زةضغــو )  ــةوةش غــةضش غــاٍَ ي ــةْطو  ايكَٛٝعع١ ايجكافعع١تاقيهطزْ ــسا ث ــة زيَُ (زا ٖةضنــو ي
خواضزبووةوة، وةى ضِةخٓة ية سيعبـو بـةعؼ، ٖــةَوويِ ٖةَيِطؾــتة غـةض ناغـةظ، ئيَػــتا        
بؤخؤّ بريزةنةَةوة ظؤضّ ثيَػـةيطة! ئةوةّ ثيَػةيط ْية نة ٖةضنـو يةزيَُـسا بـوو ٖةيَُطِؾـتء     
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يعبو بةعؼ، يةضِووش فيهطيوء عةقيسةيوء يةضِووش ظويَُـو ْةتةوةييـةوة،   ْووغيِ يةغةض س
بةيَهو ئةوةش ثيَُػةيطة، ئةوةية نة زوايو نووَةوة بؤ نؤييص، وةى ئةوةش ٖيهـِ ْـةنطزبآ!   

 ٖاويٓةنةش نة تةواوبووئ نووَةوة بؤ ضاْيةء وةى غايٕ خةضيهو نةغابةتبووّ.

ئا ادارنزاْةوةّ يةاليةٕ بزادةري هُةوة نـة  و  1982 – 1981صاَيى دووةَى نءيي ــذ: 
 بِزيارى  زتٓــِ يةاليةٕ ِرذي ُــةوة دراوة :

بؤ غايَو ئايٓسة، يةيازَة بةدًو نوضزييـةوةو دةَةزاْةيةنِ يةغةض غةضّ زاْابوو، ثيَُواية 
ئةوة يةنةجماضبوو دةَةزاْـة يةغةض بٓيَِ، ناى غـةبيض ئيًياؽ يةبةضزةضطاش نؤييَص َـين بـيين   
طوتو: ٖا فةْهةؽ ئةوة نيية  نؤْة ٖاتوويـةوة  طو:: ٖاتووَةوة غـويَِٓ، طـوتو: تـؤ    
زةظاْو نيت نطزوة  بطِياض زةضنـطاوة بتطـطٕ، ٖـةض َةنـؤ شووضةوة، طـو:: زةظامن نـيِ       

سيعبو بةعػسا ضِؾتوة، طوتو: َٔ ئاطازاضّ، ٖةض بتبيـٓٔ   بةغةضنطزوة، داَو غةظةبو خؤّ 
ةضباظبهـة، ئيـسى طةضِاَـةوة بةغـسازو، ئـةو ؾـةوة يـةوآ بـووّء         زةتططٕ، تا ظووة خؤت ز

بةيـاْييةنةش طةضِاَةوة ضِاْيـة، ٖةض نة طةضِاَـةوة ضِاْيـة زوو ضؤش، يـإ غـآ ضؤشش ثيَهـوو،      
َوختاضش ضاْية )َاّ قايَض( "ٖةظاض ضةػنـةتو ييَبــآ" نـة خـةظووضش نـاى تـةٖاش سـادو        

غيِء زؤغتايةتييِ يةطـةيَو ٖـةبوو، طـوتو:    ظاٖري، بابو عائيؿة خاْو ٖاوغةضش بوو، زةيٓا
فةْهةؽ! زائريةش ئةَٔ ئاطازاضييإ نطزووّ نة َايَو ئيَوةيـإ ثيَؿـاْبسةّ، ثيَُوايـة بةتـةَإ     
بتططٕ، َٓيـ ٖةضوا خافةْسوؤَ تانو خؤت زةضباظ بهةش، َٓيـ بة بابء زايهُِ طوت: 

! ئيسش ئةوةبوو نة خؤّ زةضبـاظنطزو  "ٖةظاض ضةػنةتييـإ ييَبـآ" وةظعةنةّ وايـةو زةبآ بطِؤّ
 وةى ية سيهايةتـاْسا زةيَآ "ثؿتِ ية ئاوةزاْيو نطزو ضِووّ ية نؤيَةواْيـو نطز".
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 قاضاغـبوومنء واز لة خويََََََََََََََيـدىي زاىكـؤ ٍيََََََََََََََيـامنء 

ـراٌ  رِؤشــتيه بةرةو كوردشــتاىي ئيَََََََََََََـَ
 

(زا بطِياضَسا بطِؤّء نوضزغتإ 1981(ش غايَو )10 -9غةضةتاش غايَو خويَٓسٕ ية َاْطو )
بةديَبٗيًََِ، ية ظيَو زةضبةْس ثةضِعنةوة بؤ بةضش َةضطة، نـووّ بـةضةو زيَٗـاتو بـةضش َةضطـة:      
    ّ  قةضةتةثةو َةَةْساواو زيًَيَصة، زياضة بةثيَيإء بةْةؾاضةظايو ًَو ضِيَـِ طـطت، بـةيّ بـةضزةوا
ثطغياضّ زةنطز ئةو ضِيَيـة بؤ نوآ زةنآ  ثاضةيةنو نةَيؿِ ثيَبـوو، َـايَو بـا  ْـةزاضبووٕ،     
تةْيا قوضئاْيَهو َوفطِةزا: ثيَبوو يةطةٍَ ئةو دالْةش يةبةضَسابووٕ، بـؤ ؾـةوةنةش طةيؿـتُة    
)ٖةيَةزٕ( ية نووظنسا ْيوةضِؤنةش يةمش يةؾـهطش ئيػـالَيو بـووّ، بٓهةيـةنيإ يةطوْـسش      

ةبو( ية زؤَيـو دافـةتو بـةضش َةضطـة ٖـةبوو، تؤظَيـو قػـةَإ نـطز، بةضثطغـةنةيإ          )زؤيَ
نابطايةنو بازيين بوو زيٓساضبوو، طوتو: ئةواْةش يةطةئَُ زةيَئَ: ئةو ْاوش ئيػالَيية بؤَإ 
بووة بة بةي، خةيَو ٖاوناضييُإ ْانةٕ! َٓـيـ بـؤّ زةضنـةوت نـة دةَاعـةتيَهو بـؤفء       

ابطايةيإ زيٓساضبوو خؤاويػت، تـةْيا ئـةو قوضئاْـة َوفطةزاتـةّ ثيَبـوو      بيَٓيَوةضِؤنٔ، ئةو ن
ظجنريزاضبوو، بة ظجنري زازةخطا، ئةوناتة ؾتيَهو ْايـاب بـوو، زيـاضبوو تـةَاعو تيَهطزبـوو،      

 ويَُسا، طو:: بؤ تؤ. 

ــي هى      ٍ  بةرثزصـ ــة ــتوَِزّ ية ـ ــوو( و َغـ ــةدٕ( و )وآلشًـ ــة )ٖةَيـ ــةوَاْةوةّ يـ عـ
 يةنيــةتى :

ةيَةزٕ بووّ، يةيازّ ْيية نووَة ض َايَيَو، بؤ بةياْو طوتيـإ: ئةواْـة زةنـٔ بـؤ     ؾةو ية ٖ
طوْسش )ويغًوو( يةطةٍَ ناضواْهيياْسا ضِؤيؿتِ، نة طةيؿتُة ويغًـوو، بـةضثطؽ تيجيَهـو    
يةنيَيت نة ئيَػـتاف َاوة، بةيّ ْاوش ْاٖيَِٓ، ئةوناتـة بةضثطغـو تيجـةناْو يـةنيَيت خـاوةٕ      

بووٕ، ٖةوايَيإ زا بؤيـة نـة طـةجنَيو ٖـاتوة غةضيبــةو ْايٓاغـشن، زةَيـآ        زةغةيتء ْفـووظ
زةَةوَش بهِ بؤ ئَيـطإ، ٖـةض يـةخؤوة َٓيـإ بـاْـن نـطز، ئـةو بـطازةضة طـوتو: ضِةْطـة تـؤ            
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داغووؽ بو! َٓيـ طو:: ْـةخَيط َـٔ غـيدوِض ْـيِء يـةئيَوةف خـؤّ بـةنوضزتط زةظامن،        
اْيـت  طـو:: يةبـةض ئـةوةش يـة ظاْهـؤ بـووّ        طوتيإ: نؤٕ خؤت ية ئيَُة بـةنوضز تـط زةظ  

بطازةضاْو ئيَوة ٖةبووٕ، ظؤض مفـو نوضزايةتييإ ييَسةزا، بةيّ بةضطو َةؾكو غوثاش طـةييو  

( بووٕ، بةيّ َـٔ ٖيهـهاّ يةواْـةّ ْـةنطز،     ايطًبعع١ إذبعاد(يإ ثؤؾوء ية )ايعععبعٞ دٝغ)
ةميةٕ ضشيَُو بةعػـةوة، َوختـاضش ضاْيـة    بؤية ْةَتواْو غويَِٓء ئيَػتا فةضَاْو ططتِٓ ٖةية ي

ئاطازاضش نطزووّ نة زائريةش )أَٔ( زةياْةوشَ بتططٕ )َٔ ْةَعاْيبوو نة ئةو فةضَاْو ططتٓة ية 

(و ئةَين غًيَُاْييةوة ٖاتبوو، وةى زواتط باغو زةنـةّ( زيـاضبوو قػـةناْو    ايععُاٍ َٓظ١َٛ)
، -ْاوش بةضثطغيَهو خؤياْو ٖيَٓا  -ية َٓيإ ثآ قوضغبوو، طوتو: ئةوة ئةطةض فةٕ نةؽ بووا

بيَكةيسو ؾةضت زةيهوؾيت! بةيّ َٔ ْاتهوشّ، َٓيـ طو:: ٖةض ية خـؤضِا  يـاْو ٖةضنـو    
ئيَوة ْةتآْاغو داغووغة  طوتو: ئاخط قػـةت ضِةقة زةيَيَو: َٔ ية ئيَوة نـوضزتطّ، طـو::   

مش ضشيَُو بـةعؼ، خـؤّ زةضبـاظ    َٔ ئيَػتا واظّ ية خويَٓسٕ ٖيَٓـاوةو فةضَاْو ططتِٓ ٖةية ية
نطزوة، نوضزايةتيو َٔ بؤنو يةٖو ئيَوة نةَ ة  )يـة خـوا بـةظياز بَيـت ٖـةض يـة غـةضةتاش        
تةَةظنةوة بة عيعظةتو ْةفػةوة ٖيَٓاوَة، خـؤّ يـة خـةَيهو ثَيعيـاتط ْـةبووةو خؤؾـِ ثَيهـةَ         

نـةئ، َـةمش   ْةبووة( ئيسش ٖةضِةؾةش نطزو طـوتو: بيطـطٕ تـا زوايـو تـةسكيكو ظيـاتط زة      
َعطةوتةنةف طوتو: با يةمش َٔ بآ، يةوناتةزا )َةم ؾيَذ دةميو طاثيًََـؤٕ( خوا ثازاؾيت 
بساتةوة، نة يةوشَ خةضيهو غويَشيَو بوو، طوتو: بطازةضيٓة َـٔ زةيٓاغـِ! ْـاظامن َـين يـة      

ـ   ةوة، نوشَ زيبوو، طوتو: ظةَاْةتو زةنةّ، َاَؤغتاش زيَيةنة ئةطةض َابآ خوا ثازاؾـيت بسات
ئةطةض ْةاابآ خوا يَيو خـؤف بـآ، ؾـةوَش نـة نـووَةوة َايَيـإ، طـوتو: نانـة طيـإ          
يةغةضةخؤبةو قػةت ضِةم ْةبآ يةطةيَيإ، نوْهة تؤظيَو َوْاقةؾةش ئيػالّء َاضنػـييةطنإ  
نطز، ييَِ بةضِقسا نووبووٕ، واثيَسةنآ ئةطةض َةم ؾيَذ دةمٍ ْةبوواية تووؾـو ئةظييـةتء   

بهطزَاية، ئٓذا ية ٖةَووش غـةيطتط ئةوةيـة نـة َـايَو َاَؤغـتانة ثةجنـةضةيإ       زةضزةغةضييإ 
يةغةض نؤيٕ بوو، طو:: َاَؤغتا! با َٔ تؤظيَو باغو َاضنػـييةتت بـؤ بهـةّ، َاَؤغـتا     
طوتو: نانة بيَسةْـن بة، يةغةض خؤ قػة بهة، بةخوا طويَيإ ييَبــآ َٓـيـ بـةتؤوة زةطـطٕ،     

ةنطز، ئيسش بؤ بةياْو زوو نةؽ زةياْويػت ية ويغًـووةوة  زياضبوو َاَؤغتا ظؤض سةظةضش ز
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بةثيَيإ بهٔ بؤ نوضزغتاْو ئَيـطإ، واتـة: يـة ويغًـووةوة بـؤ )طةيَيـة(ش ؾـيٓهايةتو، بـة         
)غــةفطة(و )ظةضووٕ(زاو بــة نــؤَو ٖةضظْيَــسا بجةضِْــةوة بــؤ بــةضش )ئةؾــهإ( بــؤ ْاونــةش 

 )ئامْةتيو(.

 ضووْـِ بء  وْني ئةعـــهإ : ثةِريٓـةوةّ ية ضءَــي ٖةرسْــآى 

َاَؤغتا تةنًيفو ية زوو نةغةنة نطز يةطةيَيإ بهِ، يـةنيَهيإ ْـاوش سةَةضِةؾـيس بـوو     
نةغيَهو باؾِ زةٖاتة بةضناو، ئةويسيهةيإ نةغيَهو نةتووٕء ْادؤضبوو، ْاوةنـةيِ يـةياز   

يسا ْاَيَٓيَت، ئٓذـا  ْةَاوة، ئيٓػإ ئةطةض َةسةببةتو يةطةٍَ نةغيَو ْةبآ، ْاوةنةؾو ية ظيٗٓ
ناتيَو طةيؿتيٓة غةض نؤَو ٖةضظْـآ، ْيَواْو ؾيَوإء خةوتٓإ بوو، نـة طةيؿـتيٓة ئـةوشَ،    
زةبوو بة بواضيَسا بجةضِيٓةوة، ئةو نةغةش نة نةتووٕ بوو، طوتو: ئٓذا تؤ نؤٕ زةتـواْو يـةو   

ٖا، دا بـةو ؾـةوة   ( زةتوامن، َةيةف زةظامن، طوتو: إ ظععا٤ اهللئاوة بجةضِييـةوة  طو:: )
َةية زةنطآ  طو:: َٓيـ وةى ئيَوة، طوتو: دا تؤ وةى ئيَُةت بـؤ زةنـطآ  ئـةوش زيهـة     
طوتو: بؤنو بؤش ْانطآ  تؤ بؤنى نوضِةنة زةتـؤقيَين  بةٖـةضساٍَ ئـاوش نـؤَةنة تـانو      
ثؿـتيَٓـآ زةٖات، ئيسش تيَُاْهطز بؤ ئةوبةضش، ناى سةَةضِةؾيس يـة ثيَؿـةوة ضؤيؿـت، َـٔ     

ئةو، بـةيّ نـابطاش نـةتووٕ عاغـيَبوو ْـةٖات، طـوتو: ْـاوَيطّ، َٓـيـ تؤظَيـو          يةزواش 
ثيَُدؤؾــبوو، نــوْهة قػــةش ضِةقــو يةطــةٍَ نطزبــووّ، تؤظيَهيؿــِ ثيَٓاخؤؾــبوو طــو::  
ئةويؿُإ يـآبةديَبُيَٓـآ باضيَهـة، ناى سةَةضِةؾـيس بةزوايـسا نـؤوةو بةٖةضؾـيَوةيةى بـوو      

ةوة طوتيإ: ئٓذا تؤ زةنيتة نوشَ، خاْةخويَت ٖةية  ئةوناتـة  ٖيَٓاش تا ثةضِاْسيةوة، نة ثةضِيٓ
نةغِ ية ظيٗٓسا ْةبوو، طو:: ْا، بةيّ َايَيَو ٖةض زةبيَت، ئةو نابطا نةتووْة طوتو: ئيَُـة  
خاْةخويَُإ ٖةية، ئيـسش )غـبشإ اهلل( يةوناتـةزا ؾـتَيهِ بـةبري ٖاتـةوة، ناتَيـو يةبـةضش         

ةيَوو( زةٖا:، ية ْيعيو طوْـسش )ؾاضغـتئَ( نابطايـةنو    َةضطةوة بةضةو )ٖةيَةزٕ(ء )غةضط
ئةغجػواضّ طةيؿتآ، ئةو بة غواضش زةضِؤيؿتء َٓيـ بـةثيازة، طـوتو: نانـة بـةخيَطبيَو،     
طو:: غةمَةت بو، طوتو: دةْابت نيَوء بؤ نوآ زةضِؤش  َٓيـ بةغةضٖاتو خـؤَِ بـة   

اْهؤ زةخمويَٓسو يةميةٕ ضشيَُةوة ضِووْو ثيَطوت، نة َٔ فةٕ نةغِء خةيَهو ثؿسةضئء ية ظ
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فةضَاْو ططتِٓ بؤ زةضنووة و َوختاضش ضِاْية ئاطازاضيهطزووّء َٓيـ ٖةيتووّء نوضِش فةٕ 
نةغِء ية عةؾريةتو َرياوزةيييِ، طوتو: نةواتة: ئيَُة خعَشن، نوْهة َٓيـ َرياوزةيييِ، 

بؤ ئيَطإ، طوتو: با ؾـتيَهت  ئةزش ئيَػتا بؤ نوشَ زةنو  طو:: داضشَ ْاظامن، بةيّ زةنِ 
ثيَبًَيَِ: تؤ ضيَطانةت ضِةْطة بهيَتة )طةييَة(و )غةفطة(و )ظةضووٕ(، يةوشَ ية نؤَو ٖـةضظْآ  
زةثةضِيةوة، ئٓذا با َٔ خاْةخويَيةنت ثيَبًَـيَِ يـة طوْـسش )ئةؾـهإ(، نـوْهة خاْـةخويَت       

ٕ نـةؽ ضِيَُٓـايو نـطزووّء    ْةبيَت، ْابآ، طوتو: يةوشَ بهؤ َايَو بابةنط ئاغاو بًَآ َٔ فة
نوضِش فةٕ نةغِ، ئٓذا نوْهة بة خيَطايوء ضيَطِةويو يةنسعنإ بيين، ئيَػتا ْاوش ئةو نةغةّ 
باف يةياز ْةَاوة، بةيّ ثيَِ واية )َوسةؾنةز( بوو، ئيسش َٔ يةضِيَطازا ئـةوةّ يـةبري ْـةَابوو،    

ؾهإء طوتيإ: تؤ زةنية نوشَ  بةيّ ناتيَو نة خةوتٓاْيَهو زضةْـن طةيؿتيٓة مش طوْسش ئة
خاْةخويَت نيَيـة  طو:: ئيَطة نويَيـة  طوتيإ: طوْسش ئةؾهاْة، يةوناتةزا بـةبريّ ٖاتـةوة   
نة نابطاش ئةغجػواض باغو طوْسش ئةؾهاْو بؤ نطزووّ، طو:: َـٔ زةنـُة َـايَو بابـةنط     

ض نـانة، طـو::   ئاغا، طوتيإ: نانة َازاّ واية خاْةخويَو ظؤض نانت ٖةيةو سيػابت ظؤ
ٖةض خعَيؿشن، طوتيإ نؤٕ  طو:: َٔ ٖؤظى َرياوزةيييِء ئـةواْيـ َرياوزةيـيشن، ثـاف    
ْويَصش خةوتٓإ بوو، بةيّ داضشَ خةيَو ْةخةوتبووٕ، نووَة َايَةنةو غةمَِ نـطز، وةى  
 عازةتو نوضزةواضيو طو:: َيواْإ ضِازةططٕ  طوتيإ بةيَآ بةيَآ فةضَوو، طوتيإ: دةْابت 
طو:: با زابٓيؿِ بةغةضٖاتو خؤَتإ بؤ زةطيَطَِةوةو ية خعَاْو خؤتامن، َٓيـ َرياوزةيييِء 
فةٕ نةؽ ضِيَُٓايو نطزووّ بؤ ئيَطة، زوايو ضِةنةيَةىء ؾةدةضةش خؤَتإ بؤ زةخويَُٓـةوة،  
ْويَصش ؾيَوإء خةوتٓامن ْةنطزبوو، طو:: ثيَؿإ ْويَـصةنامن زةنـةّ، طوتيـإ: ئٓذـا ٖـةض      

صيَو ْية  طو:: ْا، ْويَصش ؾيَوإء خةوتٓاْيؿِ ْةنطزوة، طوتيإ: ئٓذا ئةوة زةطوجنآ  ْويَ
طو:: بةَيـآ نوْهة ضِيَبواضّ، طوَيِ ييَبوو طوتيـإ: يـة عَيطاقييـإ ئـةوة يـةى نـةؽ، ثـيَـ        
ْاخنواضزٕ بًَآ ْويَصزةنةّ! َٓيـ بؤخؤّ ثيَِ غةيطبوو، طو:: زياضة يـة عيَطاقييـإ ضِيَيـإ يـة     
ْويَصنةضإ نةَهةوتوة، ئيسش زةغتٓويَصّ ططتء ْويَصةنامن نطزو زاْيؿـتِ، بطغـوء َاْـسوو    
ٖيالى، ئةواْيـ ٖةض بةو زةَوزةغتة َطيؿهيَهيإ ٖيَٓـا ْـاظامن غـووضيإ نطزبـووةوة، يـإ      
بطشاْسبوويإ، طو:: بؤنى ئةضنتإ نيَؿاوة  طوتيإ: َيوإ عةظيعش خوايةو تؤف خعَـو  

www.alibapir.net



 .....................   (   نم كاهيي   ره  وه   بير)ى   هت هم نمن   اهم لو هي ك  هل  هخ ر م هح ند  .......  ...................     

     

 ص 80ط 

7 

7 

ةوتشن، قػةو بامسإ ظؤض ْةنطز، نوْهة ظؤض َاْـسووبووّ، بـةيّ زوو   خؤَاْو، ؾةوشَ خ
نوضِيإ ثيَؿُةضطةش سيعبو زعنونطات بووٕ، بؤ بةياْو ثيَُطوتٔ: َٔ يةتطغو سيعبو بةعؼ 
ٖةيتووّء يةنيَتيـ يـة )ويغًـوو( ططتووَيـإ ْةيآْاغـيوّء ييَُهةوتووْـة طوَـإ، تـانو        

ِء ئيَػتاف زةَةوآ بهِ بؤ ئيَطإ غويَِٓ، طوتيإ: ئٓذا َاَؤغتايةىء ؾيَديَو بووْةتة نةفيً
ئةوة واْانطآ، نوْهة سيعبـى زعنـونطات ٖـةض نـةؽ ْةيٓاغـٔ زةيطـطٕ، تـؤف يـةوزيوى         
ٖاتووش، طوتيإ: تؤ يةطةٍَ ئيَُةزا وةضة، بة نياش )غةضش ظةضتو(زا نة ْاونةش ئامْـةتيو  

نو ييَية )زةضَاْاوشَ( زةنيٓة ئةوشَ، يةويَطِاف ثيَسةيَئَ، ئاوزيوو زةبشن، يةنةَشن زشَ نارناْةية
غواضش َاؾئَ زةبشن بؤ غةضزةؾت، ئةوناتة ئةو ْاونة بةزةغت سيعبـو زعنونطاتـةوة بـوو.    
ئيسش بة نياش غةضش ظةضتهسا غةضنةوتشنء نوويٓة طوْسى )زةضَاْاوشَ( ْيوةضِؤ يةوشَ ْاظنإ 

يةنـةجماضّ بـوو تــُةٕ ببيـِٓ، ثاضةنـةّ       خواضزو ثاضة عيَطاقييةنةّ طؤضِييةوة بـة تــُةٕ، نـة   
ٖةيَططتء ئةو بطازةضةى يةطةيَِ ٖاتبوو ؾؤفيَطيَهو باْـن نطزو، طوتو: نانـة ئةَـة َيـواْو    
ئيَُةية زةيبةش بؤ غةضزةؾت، بةيّ يةضِشَ باظطةش سيعبو ييَيـة، ثيَـ ئةوةش بطـةية باظطةنـة  

ْـسش بةزةغـيت ضاغـتسا بـطِؤ وَةنـؤ      زايسةبةظيَين، ئٓذـا ئـةو بـطازةضة ثيَيطـو:: نـة زايبةظا     
باظطةنة، زةتططٕ، نوْهة ْاتٓاغٔ، يةوشَ نة زابةظش زةنية طوْـسش )ناْيـة ضِةف( يـةويَوة    
بةثآ بطِؤ بؤ غةضزةؾتء وةظعو خؤتيإ يـآ سـايَو بهـة، نـة ضاتهـطزوة يةزةغـت ضشيَُـو       

 بةعؼء بؤ خويَٓسٕ نووش.
بطةيٓـة باظطةنـة، ؾـوفيَطةنة    ئيسش غواضش غـةياضةنة بـووّء ضؤيؿـتشن، ثـيَـ ئـةوةش      

غةياضةنةش ضاططت، طوتيإ: ئةوة نيية  طوتو: ناضيَهِ ٖةيـة، نانـة زابـةظة، زابـةظيِء     
طوتو: ييَطةوة بطِؤ ئةوة ناْية ضِةؾة، ئيسش ية ثةيةثةيو ضؤيؿتِٓ يةبريّ نوو ثاضةنةش بسةَآ، 

ٖيَٓـاو يةغـةض زةغـتِ    نابطا طوتو: ئاغا! ثوويَةنةش ْازةش  طو:: با، ئيسش ثاضةنةّ بؤ زةض
زآَا، سةقو خؤش يـآ ٖةيَططت، خوات يةطةٍَ، خوات يةطةٍَ، َٓيـ ضؤيؿتِ دؤَـةيَيَو  
بوو، بة دؤَةيَةنةزا ضؤيؿتِ، ئافطةتيَهِ بـيين َٓـسايَيَهو ثيَبـوو، طـو:: خوؾـهآ! ناَـة       

وَ، طـوتو:  طوْسش ناْية ضِةؾة  طوتو: خيَطة، ئةوةتا ئةو زيَيةية، زةيَيَو عيَطاقو  طو:: بةيَ
ض ئيؿت يةناْيية ضةف ٖةية  طو:: ئيؿِ يةوشَ ْية بؤ غةضزةؾتآ زةنِ، طـوتو: نـةوابآ   
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َةنؤ ْيَوزشَ، ٖةض ييَطةوة بطِؤ زةنيَتة غةضزةؾت، ئيسى ٖةض يةو ضِيَيةوة ضؤيؿـتِ، نابطايـةى   
دووتو زةنطز، غةمّء خوا بةقةوةتييةنِ ييَهطز، طـو:: نانـة ئـةو ضِيَيـة زةنـيَتة نـوشَ        
طوتو: زةنيَتة غةضزةؾت، دوتياضةنة ثيَيطو:: تؤ عيَطاقوء يةنةجماضتة بيَيـة ئيَـطإ، زةبـآ    
بهية )ثاغطاة( واتة: ثؤييؼ و سايَو خؤتيإ بؤ باؽ بهةو بًَآ: ٖاتووّ غويَِٓء ببُة ثةْابةض 

 )ثٓآٖسة(، ئةطةض ْا بتططٕ طوَاْو خطاثت ييَسةنةٕء تووؾو ظيٓسإ زةبو.
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 شــةردةشتء بوومن بةثةىـابــةرضووىـه بؤ 

 
( نوضزش خةيَهو غًيَُاْوء ٖـةوييَطش ييَبـووٕ،   9 -8نة نووَة )ثاغطاة(يةنة زياضبوو )

دا ْاظامن زةغتبةغةضبووٕ، ظيٓساْيو بووٕ! غةمَِ نطزو ئةواْيـ زاياْـة ثطَِـةش ثيَهـةْشن،    
خيَط َـٔ بؤخـؤّ   َٓيـ ثيَِ غةيطبوو! طو:: ئةوة نية  طوتيإ: تؤؾيإ ططت  طـو:: ْـة  

ٖاتووّء قاناغبووّ ية ضِشيَُو بةعؼء زةَةوشَ غويَِٓ، طوتيإ: زةش بةخيَط بيَـو، زيـاضبوو   
ناويإ يةوةبوو فيؿـكياتء ثيَهةْشن بهةٕ، طو:: طـويَبططٕ! بـا ئاَؤشطاضييـةنتإ بهـةّ،     

طايَتةو طـةخ   ئيَوة، يإ طرياوٕ، يإ ثةْاٖيٓـسةٕ، ئٓذا ئايا ٖيس ئيـ ْةَاوة بيهةٕ ثيَهةْشنء
ْةبآ  طوتيإ: زياضة دةْابت َاَؤغـتاش  طو:: َاَؤغتاف ْة  َٔ ئةوة يةنةجماضة بـيَِ،  
ثيَهةْشنء طايَتةو طةثو نيتاْـة، طوتيإ: ضِاغتسةنةش زاواش ييَبوضزٕ زةنةئ، بـةيّ ئيٓػـإ   

ووزيَهِ ( ضِؤش يـةوشَ َاَـةوة، فيَـطش ْويَـصَهطزٕء غـ     15 -10ييَطة بيَتاقةت زةبآ، زةوضش )
ٍَ بةضثطغو ثاغطانة قػـةّ نـطز، طـو:: َـٔ يـةوزيووةوة )يـة زيـوى         ثَيطةياْسٕ، َٔ يةطة
عيَطِاقةوة( ٖاتووّ غويَِٓ، طوتو: ٖاتووش يةْيَو سهووَةتو خوَةيٓيسا غويَين  طو:: بةيَآ 

بـة  ٖاتووّ غويَِٓ، زياضبوو نابطا ٖةض ية بةضثطغةناْو غةضزةَو ؾا بوو، ييَو سايَو زةبـووّ  
ْيوة نوضزشء فاضغو، بعْيَو يةوشَ بةغ ابؤوة، زةيطوت: ضِقِ يةو بعْةؾة! نوْهة ضِيؿـو  
ٖةية! َةبةغيت ية خوَةيين بوو، طو:: توخوا وةضة، َٔ ٖاتووّ ييَطة غويَِٓء عةغيَُةوة، 
نةنو يةنةّ بةضثطغو ئيَطة ضِقو ية ٖةضنو ضِيؿساضة! ظؤضّ ثآ غةيطبوو، َوْاقةؾةّ يةطـةٍَ  

ز، ئةوناتة ْيَواْو غةضزةؾتء غةقع بةزةغت سيعبو زعنونطاتء نؤَةيَةو َوداٖيسيين ْةنط
خةيَكةوة بوو، زةبوو بةنؤثتـةض ٖاتوونؤ بهةٕ، ئةواْةش يةوشَ بووٕ نـاوةضِيَو فطِؤنـةبووٕ   

 بياْطواظْةوة.
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 ئاشــا َيــوإ بة !

ناتو زةَةو ْويَصش ؾـيَوإ   ئةو َاوةيةش يةوشَ بووّ ؾتيَهو خؤؾِ بةبريزيَتةوة: ئيَواضةيةى
بوو، طو:: زةنُة باظاضِ يفهةيةى زةنطِّ، ئيعْيإ زةزايـٔ بهـيٓة بـاظاضِ، نـووَة بـاظاضِ يـة       
زووناْيَو طو:: نانة ئةو يفهة بةنةْسة  ئةوإ بة يفهة زةيَئَ: ييف، طـوتو: ئـةو ييفـة     

، زةيَئَ: َيوإ بـة، يةنـةّ   بةوةْسةية، ئاغا َيوإ بة، طئةوإ بؤ ئةوةش بًَئَ: ثاضةنةى َةزة
داضّ بوو ئةوة ببيػتِ، ئةوةؾيإ بة ديسزيو ْيـةو َوداَةيةيـةنو ْاضِاغـتة، نـوْهة ئةطـةض      
بًَيَو: باؾةو بطِؤش، زةيَآ: ئاغا ئةزش ثوويَةنة ْازةش  ئةوة بطايةنو خؤَإ ؾـتيَهو ططاْـو   

ؤض نـانة غوثاغـت   ططِيبوو، زووناْساضةنة طوتبووش: ئاغا َيوإ بة، طوتبووش: باؾـة! ظ 
زةنةّ، تؤظيَو زوضنةوتبؤوة طوتبووش: ئاغا... ئاغا... بطةضِيَوة بةخوا بةضِاغتِ ْية ٖـةض  
ظَاظنإ وا ضِاٖاتوة، ظَامن بةبطِيٓهآ!ص نة نابطاش زوناْساضيـ ثيَو طو:: ئاغا َيـوإ بـة،   

غتِ ئةوة ْيـة،  واَعاْو زةيَآ بؤ ئيَواضة َيوإ بة، طو:: غوثاؽ يةو ثاغطايةّ، طوتو: َةبة
ٍَ يفهـةّ نـِطشء نـووَةوة، زوايـو يـةْيَو ئـةو نةغـاْةش         زةيََيِ: ثوويَةنةش َةزة! بةٖةضسا
ثاغطانةزا ٖاوضِيَيةنِ بؤ زضوغتبوو، ْاوش ضظطاضبوو خةيَهو ٖةوييَط بوو، ئةو ٖـؤططش َـٔ   

تـؤ  بوو، ئٓذا بؤيسةطيَطِاَةوة نة ثيَؿ  ئةًٖو طوْاٖبووة، بـةيّ زةيطـوت: يةغـةض زةغـيت     
 تؤبةّ نطزوةو ٖةغتِ زةنطز ضِاغت زةنات.

 دةرضووٕ ية ثاصــطا بةرةو  وْنى بزيضـــوى  :

زوايو بريّ نطزةوة طو:: نانة ئيَُة ئةطةض ٖةض ناوةضِيَو نؤبتـةض بهـةئ، خـوا زةظاْـآ     
نةش زشَ  َازاّ ييَطةف وةضَآْاططٕ وةى ثةْابةض، با بؤخؤَإ بطِؤئ بؤ ْيَو ٖيَعش ثيَؿـُةضطة  

ئةو زيَياْةش نوضزغتإ، ئٓذا ضِاويَصَإ نطز بهيٓة نوشَ، ْةنيٓة نوشَ  غةضةجناّ نوويٓة  بؤ
، يـةخواض ؾاضؤنـهةش   (1)ْعيه ئ زشَ نـة طوْـسش )بطيػـوشَ(ية، يـةخواض نـؤَةنةوةية     

 )ضِةبةت( يةوبةضش )غةضزةؾت(.

                                                 
 ( واتة: سيَى طضىة كة ديَتااةوة دةربةٌدى رِاٌية.1
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ــٔ بهــيٓة زةضةوةش ثاغــطانة، نــة ضِؤيؿــتشن و نــوويٓة خــواض، طةيؿــت   ــإ زةزاي يٓة ضِيَي
َةفطةظةيةنو سيعبو زعنونطات خةضيو بوو تةقةاإ ييَبهةٕ، واياْسةظاْو ثاغـساضئ، يـإ   
ئاضتةؾشن زيَيٓة خواض، طوطنإ: نانة خؤَاْشن، طوتيـإ: نـاى ْـةبوو تةقـةَإ ييَٓـةنطزٕ،      
واَاْسةظاْو ثاغساضٕ، ئيَوة خةيَهو نوئَ  طوطنإ: خـةيَهو عيَـطاقشنء طريابـووئ يـةوشَء     

سةئ، طوطنإ: بابهيٓة بةؾو نوضزغتإ، ئةزش ئيَوة  طوتيإ: ئيَُـةف ثيَؿـُةضطةى   ثةْاٖيٓ
سيعبو زعنونطاتشنء زةنـشن بـؤ نـامنييةى، يـةوإ ضةتبـووئء ضؤيؿـتشن نـوويٓة طوْـسش         
)بطيػوشَ(، ؾةو يةَايَو َاَؤغتايةنة َيوإ بووئ، ثيَِ واية ْاوش َاَؤغـتا َـةم َوسةؾنـةز    

يهة ٖةوايَياْسابوو بةسيعبو زعنونطات نة َاَؤغتا زوو َيواْو عيَطاقو بوو، يةنػةض خةيَهو زيَ
ٖاتووٕ، ظؤضّ بةموة غةيط بوو، ئةو ناتة زعنـونطاتء نؤَةيَـةو يـةنيَيت، نـة ٖةضغـيَهيإ      

 بٕٛٚ!ططتووَيإ، يةٖةَوو نةؽ بةطوَإ 

  ـيـزامنإ يةاليةٕ حيـشبـى دميونــِزاتةوة : 

بةياْو بطازةضاْى سيعبى زعنونطات ٖاتٔ طوتيإ: َاَؤغتا! زةبـآ َيواْـةناْت يةطـةيَُإ    
بئَ زةياْبةئ بؤ باضةطاش سيعب، َاَؤغتا طوتو: نانة بؤنويَيإ زةبـةٕ! ئةواْـة َاَؤغـتاو    
فةقئَ  طوتيإ: ْابآ، زةبآ يةطةيَُإ بئَ! غةضةجناّ بطزياْشن بؤ طوْـسش )بٓاويًـة( يـةومش    

ت، بةثوَ ضِؤيؿتشنء باف يةزياَة ْيوةضِؤ ثةتاتةيإ ٖةبوو، ْاظنإ خـواضز، ئةوناتـة شيـإ    ضِةبة
ظؤض بةظةػنةت بوو، ْاْيـ بةظةػنةت زةغتسةنةوت، ئيَُةف يةَيَصبوو بطغو بووئ، ئيـسش  

 يةوشَ تيَطَإ خواضز. 
     ٔ   نـشن   ْيوةضِؤ يةوشَ  بووئ ٖةْسيَو َوْاقةؾةيإ يةطـةٍَ نـطزّ، طوتيـإ: ئيَـوة نـيَ

طو:: ئيَُة ئاوائء ئةوة ساٍَء سػاضناْة، طوتيإ: باؾة داضيَهو زيهـة ييَـطة ْةتاْبيٓيٓـةوة،    
طو:: نانة ئيَُة ٖـاتووئ يـةّ بةؾـةش نوضزغـتإ عةويَيٓـةوة، َاْـاش نـو ْاَاْبيٓٓـةوة!         

ةوة طوتيإ: ئاخط نآ زةيَآ ئيَوة داغووؽ ْشن، طو:: نآ زةيَآ  َٔ زةيَيَِ! نوْهة ئةغٌَ ئ
ْية خةيَو تاواْباضبآء بيَتاواْيو خؤش بػـةؽنيَٓآ، ئيٓػـإ بيَتاواْة، تانو بةيَطة زةبآ خةتاباضش 
ــوة بةيَطــةتإ نــيية نــة ئيَُــة داغووغــشن  طوتيــإ: باؾــة بــةياْو زةتاْبةيٓــة    زةنــات، ئيَ
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ؾاضؤنهةش )ضِةبةت( ئةطةض يةوشَ نةغيَو ٖةبوو نةفايةتتإ بهات، ئةوة باؾـة، ئةطـةض ْـا    
 ئيَُة ْاٖيًَشَن ييَطةبٔ.

 ضوومنـإ بء عــارؤضهـةي ِرةبــة  :

بةياْو يةطةٍَ خؤيإ بطزياْيٓة ؾاضؤنهةش ضِةبةت، يـةوشَ ئيَُـة نـوويٓة َعطـةوت ْويَـص      
بهةئ، ئةواْيؿُإ يةطةٍَ ٖاتٔ، يةى زوو قػةّ يةطةٍَ َاَؤغتايةنةزا نـطز، طـوتو: ئـةوة    

ططتووياْشنء زةيشَن: ئيَوة داغووغٔ، طوتو: نؤٕ  نيية يةطةٍَ ئةواْةٕ  طو:: َاَؤغتا! 
ئيَوة نشن  طو:: َٔ خةيَهو عيَطاقِء زاْيؿذؤّ، )واتة: قوتابو ظاْهـؤّ( يةزةغـت ضِشيَـِ    
ٖةيتووّء ٖاتووّ ييَطة غويَِٓ، طوتو: َٔ ثيَيإ زةيَيَِ، طوتو: نانة ئةواْـة َيـواْو َـٓٔ،    

ــإ: ظ  ــةتيإ زةنــةّ، طوتي ــٔ زةيآْاغــِء نةفاي ــةتو  َ ؤض غــوثاؽ َاَؤغــتا، ئةطــةض ئةظي
 َيواْةناْيؿُإ زابآ، زاواى ييَبوضزٕ زةنةئ. 

 صـةردامنإ بء حوجـزةى طةقـي يإ ية عــارؤضهـةى )ِرةبــة ( :

ئيَواضة نوويٓة ئوتيٌَ )َيواخناْة(، يةطةٍَ ناى ضظطاض بريَإ زةنطزةوة ض ناغبييةى بهةئ  
وة طويَسضيَص بهطِئء زاض بٗيَٓشن بيفطؤؾشن، َـٔ ٖيَٓـسةّ   بريَإ نطزةوة بؤ خؤشياْسٕء سةواْة

ثاضة ثيَٓةبوو، ئةويـ ٖةضوابوو، بةيّ وةى طوتطاوة: )ئةوةش يةمش بةْسة خةيايَة يةمش خـوا  
بةتايَة( يإ )بةْسة تةطبري زةناتء خوا تةقسيط زةنات( بؤ ٖةَإ ئيَواضة بوو، يـإ بـؤ غـبةيٓآ    

يَص نوويٓة َعطةوت، زواش ْويَص َاَؤغتا َةم غـةيس َوسةؾنـةزش   بوو يةيازّ ْية، بةيّ بؤ ْو
ضِةبةت ضاوةغتا، ثيَِ واية ئيَػتاف َاوة، ئةطةض َطزووؾة "خوا ييَو خـؤف بـآ"، َاَؤغـتا    
طوتو: زةيَيَو ئيَوة خةيَهو ئيَطة ْشن  َٓيـ طو:: بةيَآ َاَؤغتا ئيَُة عيَطاقيشن، طوتو: ئةزش 

  طو:: َاَؤغتا ية َيواخناْةئ، طوتو: نؤٕ زةبـآ يةطـةٍَ َـٔ    نوا، خاْةخويَتإ ية نويَية
وةضٕ، بهٓـة سودطةش فةقيَيـإ، َٓـيـ ثيَُدؤؾــبوو، طـو:: ظؤضباؾــة، يةطـةٍَ نـاى       
ضظطاض نووئ، َةدًيػو فةقيَيـإ ظؤض خؤؾة، غنةش زةٖات، نابطايةى  يةوشَ بوو بةتةَةٕ 

ةطوت: ئـةضىَ زوو ثـاضووإ بـة تـوضنو غـؤ!      تطبوو يةوإ، زياضبوو توضنو زةظاْو، ثيَيإ ز
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ييَيإ زةثطغو: بة توضنو بةوة زةيَئَ نو  بةوة زةيَئَ نو  ئيَُةف يةمش خواضةوة ية ؾويَين 
( ضؤش زةبوو ية غةفةض 15ْيعيو ثيَةوةنإ زاْيؿتشن، فةقيَيـةنإ ظؤض طويَيإ ثيَٓـةزائ، َٔ )

ضّ بـووٕ، ضةْــنء ضووَـإ زشويَـٔ بـوو، طـويَِ       بووّ، ٖةض ئةو زةغتة دًةّ ثيَبوو نة يةبـة 
ييَطِاططتٔ، وةختيَو ٖاتٓة غةض باغو َريش غؤضإ )َري َوسةؾنةز(و َةمش خةتآ، يةنيَهيإ 
طوتو: يةطةٍَ زوو غآيةنو سيعبء يةى زوويةنو نؤَؤْيػت، )واتة: نؤَةيَة( َوْاقةؾةّ 

غؤضإ ضِووخاوة، فةقيَيةناْى بوو، طوتيإ: ناتو خؤش َةمش خةتآ فتواش زاوةو َريْؿيين 
زيهة طوتيإ: ئةزش تؤ نيت طوت  طوتو: وةيَة َٔ ٖيهِ ييَٓةظاْو، يةبةيين خؤياْسا ييَيإ 
بوو بة باؽ، زةياْطوت:نؤٕ دوابو ئةوة بسةيٓـةوة  فةقيَيــةنى زيهـةيإ طـوتو: يـةنيَو      

ئـةو نـوضزة    يةوَش بوو يةومئيهاْة طوتو: دـا نـآ زةَيـآ خـوا ٖةيـة  طعـةدايت ئـةوةبوو       
غيهؤمضيػتة زاَاواْةش خؤَإ يةطةٍَ ظَاْيإ زةثطِشا بة َاضنػييةت، زةٖاتٓـة غـةض نـوفطو    
بيَسيٓيو، وةى بًَيَو طةيـى نوضز ثةنو ٖةض يةغةض نـوفطو بيَـسيٓيو نـةوتوة!ص َٓـيـ طـويَِ      
ٖةيَدػتبوو، بعامن زةطةْة نوَش، زوايـو تةَاؾـاّ نـطز، ؾـاضةظاييةنو وايـإ ْـةبوو، ئـةو        

تاْةف نة ئةوإ باغـيإ يَيـوة زةنـطز، ؾـاضةظاييةنو باؾـِ ٖـةبوو ييَيـإء نتَيـبِ يةغـةض          ؾ
خويَٓسبووْةوة، نتيَبـو )نوضزو نوضزغتإ(ش ئةَشن ظةنو بةطِ خويَٓسبؤوة يةغةض َةغةيةش 
نؤْييةتو ضووخاْى )َريْؿـيين غـؤضإ( نـة َةغـةيةش فـةتواش َـةمش خـةتآ يـةو بـاضةوة          

وةيةنى زيهـة باغـو ئـةو ضووزاوة زةنـات، َٓـيـ يـة زةضفةتَيهـسا        ٖةضباؽ ْاناتء، بة ؾيَ
طو:: ئةطةض ئيذاظة بسةٕ َٔ يةو بـاضةوة ؾـتَيو بـاؽ زةنـةّ، ٖـةَوو طويَكـوية بـووٕ،        
بةتايبةت نة ظاْييإ يةٖذةنةؾِ وةى ٖو ئةوإ ْية، طوتيإ: فـةضَوو، زةيَيَـو ئـةو بـطازةضة     

ييِ، طوتيإ: فةضَوو فةضَوو قػة بهة! َٓيـ زةغتِ خةيَهو ئيَطة ْيـة  طو:: ْا، َٔ عيَطِاق
ثيَهطزو باغو َةغةيةش ْةتةوايةتييِ نطز، وةى خواش ثـةضوةضزطاض يـة قوضئاْـسا يـة غـوضةتو      

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ژ  (زا باغو زةنات، نة زةفةضَوآ:13)اذتذطات( ئايةتو شَاضة )

 ڃ   چ   چ   چ    چ   ڇ   ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ 

واتة: ئةى خةيَهيٓة! ئيَوةَإ يةْيَطو َيَيةى زضووغتهطزوة، ثاؾإ طيَطِاوَـأْ   ،ژژ  ژ  
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بة نةْس طةٍء تريةيةى تانو ثيَو ئاؾٓابٔ، بيَطوَإ ضيَعزاضتطتإ يةمى خوا ثاضيَعناضتطتاْـة،  
بيَطوَإ خوا ظاْاى ؾاضةظاية، ئٓذا طو:: ئةو َةغةيةيةش َةمش خةتآ نـة بـاؽ زةنـطشَ،    

غٌَء ئةغاغو ْية، نوْهة ئةَشن ظةنو بةفن ية نتيَبـو )نوضزو نوضزغتإ(زا باؽ زةناتء ئة
زةيَآ: َريش غؤضإ )َري َوسةؾنةز( تةَاؾايهطزوة، ويَطِاش توضنيا يـة بةغـسازو َػويَيؿـةوة    
غوثاش يةزش ٖاتوةو ظاْيويةتو ؾةضِيَهو بيَئةجناَةو ويتةنةى ناوٍ زةبآء خةيَهةنةف يةبةئ 

ؤية غةضةجناّ واظى يـة بريؤنـةى دـةْطهطزٕ يـة زشش زةوَيـةتى عومسـاْو زيَٓـآء        زةنآ، ب
نيَؿةنة بةئاؾتيياْة نؤتايو زشَ، َري َوسةؾنةزيـ زةنيَتة ئةغتةَبوٍَ بؤمى غويَتإ، بةيّ ية 

(ى نؤنـييسا يـة ؾـاضى )تـةضِابعووٕ( يـة توضنيـا زةنـوشضَش،        1253طةضِاْةوةيسا ية غايَى )
 .(1)ييَهوتاْى )عةيو ضِةظا( واصن بةغـساوةبةٖؤى ْووغشنء زةّ 

ئٓذا زياضبوو نة ٖةْسيَو ئايةتء فةضَووزةّ بؤ خويَٓسْةوة، طوتيإ: َاَؤغتا تؤ نيَـو    
ْابآ يةوآ زابٓيؿى، وةضة غةضشَ، ديَيإ بؤ نؤيَهطزّء ناى ضظطاضيؿيإ باْـن نطزة غةضشَ، 
طوتيإ: َاَؤغتا تؤ نيَو  طو:: َٔ خةيَهو عيَـطِاقِء يـة ضِشيَـِ قانـاغبووّء يـة قؤْـاغو       

ؤ بووّ، طوتيإ: زاْيؿذؤؾو  طو:: بةيَآ، غوثاؽ بؤخوا ٖةَوو قوضئاْيؿـِ  زووش ظاْه
يةبةضة، طوتيإ: نؤٕ  ٖةَوو قوضئاْت يةبةضة  ؾيت وا زةطُةٕ بوو، ظؤضيإ ثآ غةيطبوو، 
نة قػةؾِ زةنطزو ئايةتء فةضَووزةّ زةٖيَٓاْةوة، يةمش ئـةوإ ؾـيت وا ْـةبوو، طوتيـإ:     

:: ٖاتووّ ييَطة عةويَُةوة، طوتيـإ: ئـةزش بـؤ ؾـتيَهو زش     ئةزش ئيَػتا نؤْة ٖاتووش  طو
ْةنةئ  طو:: نو  طوتيإ: عيًُةنإ ٖيهو َاوة ْةرنويَين  واياْسةظاْو ٖةضنيو عيًُة 
خويَٓسووَة، طو:: بةيَآ عيًِ ظؤض َاوٕ بيـاخنويَِٓ، طوتيـإ: ئاَـازةش غـويَين  طـو::      

، ٖــةّ زةخــويَِٓء ٖــةّ زةسةويَُــةوةو يــةو بــةيَآ، يــةزيَو خؤَــسا طــو:: ئــةوة ظؤض باؾــة
قاناغييةف ْـةدا: زةبـآ، ْـانطآ ٖـةضداضة سيعبَيـو تَيـت ٖةيَجيَهـآ، زيـاضبوو نةوتٓـة          
َؿتوَطِش ْيَوإ خؤيإء طوتيإ: باؾة نآ ٖةية يةمش غويَينَ  يةنآ طوتو: فةٕ َاَؤغتا، 

ةٕ َاَؤغـتا، نـة ئيَػـتا    يةنيَهو زيهة طوتو: فةٕ َاَؤغتا، َوغتةعيسيَهو زيهة طوتو: ف

                                                 
تارياخى كوردو كوردصتاُ لة سؤر قةدياىةوة تا دةورى ئيىازِؤ( حمىاد أوني سكى بط،  (  بزِواٌة: )خالؽاةيةكى1

 ، صميَىاٌيى.2006(. بٍىةى )يَ: 282-281الثةرِة: )
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زووإ يةواْة َاَؤغتإء بطازةضَٔ: نـاى َـةم َػـتةفاش )ظَعيـطإ(، نـاى َـةم ئةػنـةزش        
)قةيةضِةؾآ(، زوايو طوتيإ: َةطةض َاَؤغتا َةم َوسةؾنةزش )بةضزةضِةؾيو( بتواْآ زةضغـو  

ّ طوتيـإ:  ئةوة بساتةوة، ئةطةض ْا ئةواْو زيهة ْاتوأْ، ئيـسش طـو:: ظؤضّ ثيَهـانة، بـةي    
يةمش َاَؤغتا َةم َوسةؾنةزش بةضزةضِةؾيو دآ ْابآ، َةم ئةػنةزش قةيةضِةؾآء َةم غةيس 
َػتةفاش ظَعيطإ، نـة ئيَػـتا َاَؤغـتاش َوعتةبـةضٕء ثةيوةْـسييِ يةطةيَياْـسا ٖـةض ٖةيـة،         
طوتيإ: ئيَُة تةنًيف يةَاَؤغتا َةم َوسةؾنةزش بةضزةضِةؾـيو زةنـةئ ديَطـات بهاتـةوة،     
ناى ضظطاضيـ طوتو: فةٕ نةؽ! دا ئةوة تؤ زةخويَين، بةيّ َٔ ٖيهِ ْةخويَٓـسوةو ييَـو   

 ْاظامن، َٓيـ زيَِ زة  بة جميَوض، يإ زةبـُة باْطبيَـص! 
طو:: باؾـة، بةيّ زواتط ناى ضِظطاض ْةٖاتء ئيَػـتاؾى يةطةيَبـآ ْةَعاْى نى ييَٗـاتوةو 

 ْةَسيتـةوة!
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 لة حوجـرةي مامؤشــتا دامةزراىـه

 مةال موحةممـةدي بةردةرِةشـييدا بؤ خويََََََََََََََيــدٌ 
 

نووّ بؤ طوْـسش )بةضزةضِةف( تانو يةوشَ زةغت بةخويَٓسٕ بهةّء، يـةو نـووْةَسا يـة    
 ؾاضؤنهةش )ضِةبــةت(ةوة، زوو ئاَاجنِ ٖةبووٕ:

 ؾويَٓيَهِ زةغتبهةوآ بؤ سةواْةوة.  -1

ضعييةنإء خويَٓسْو زيهةف بـسةّ، ئٓذـا نـة نـووئ بـؤ      زضيَصة بةخويَٓسْو ظاْػتة ؾة  -2
بةضزةضِةف، َاَؤغتا َةم َوسةؾنةزش بةضزةضِةؾيو )نة غـآ غاٍَ ظياتط يةَةوثيَـ وةفـاتو  

(ٖـةتاويى، خـوا ثًـةو ثايـةش     26/9/1389( ظاييٓى، بةضاْبةض )16/1/2011نطز ية )
تاْو ئةوزيو بوو، نة نـووئ  بةضظ بهات( يةويَبوو، يةنيَو ية َةم ٖةضة باؾةناْو نوضزغ

بؤ خعَةتو َاَؤغتا، خؤّء ٖةضناّ ية ناى َةم غـةيس َوغـتةفاش ظَعيـطإء نـاى َـةم      
ئةػنةز قةيةضِةؾآ، زواش بةخيَطٖيَٓإ، يةواْو ثطغـو: ئـةوة نيَيـة  طوتيـإ: ئـةوة فـةٕ       
، نةغةو يةنوضزغتاْو عيَطاقةوة ٖاتوةو ساٍَء سيػـابيَهو ئـاواش ٖةيـة، بؤيـإ باغـهطز     

ئةوناتة ْاظْاوش )َةم عةيو عيَطاقيو(يإ بؤ زاْاّ، َاَؤغتاش بةضزةضِةف "ٖةظاض ضةػنةتو 
ييَبـآ"، يةغةضةتاوة طوتو: ياخوا بةخيَط بيَـو، بـةيّ سودطةنـةَإ  قةضِةبايَ ـةو ضةْطـة      
ديَتإ غةغًَةت بآء ديَتإ باف ْةبآ، َٓيـ ئةو زةضغاْةش نـة زةياًَْيَُـةوة ظؤضٕ، وةى   

ئةطةضيَهو تيَدػت، بةيّ ئةواْةش يةطةيَُبووٕ، ناى َةم غةيس َػتةفاش ظَعيطإء بًَيَو 
ناى َةم ئةػنةزش قةيةضِةؾآ، ط)ظَعيطإء قةيةضِةؾـآ( ْـاوش زوو طوْـسش ضؤشٖـةيتو     
نوضزغتأْص ئةو زوواْةّ باف يةيازٕ، ئةوإ ظياتط زانؤنييإ نطزو طوتيإ: ديَو خؤَإ 

آ َاَؤغتا قةْاعةتو نطز نة َٔ يةوشَ ضنيَُٓةوة، ئٓذا طـوتو:  زةنةيٓةوة، ئيسش ٖةضنؤٕ ب
نو زةخويَٓى  طو:: باغو َرياتء ْيهاحء تةيم، ٖةضنـةْسة خويَٓـسووأ، بـةيّ    

 ئةطةض ثيَياْسا بهُةوة يةمش تؤ ثيَِ باؾة.
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قصع١ اااعإ بعني ايعًعِ ٚ اايسًصعس١ ٚ      يةنيَو ية بطا فةقيَهاْيـ طوتو: ثيَُدؤؾـة نتيَبــو )  
(ش )ؾيذ ْسيِ ادتػط(ّ ثوَ بًَيَو، نتيَبيَهو فةيػـةفيوء فيهطيـو وؾـهة، ئيـسش ٖـةّ      ايكرإٓ

زةضغِ يةمش َاَؤغتا زةخويَٓسو ٖةّ وضزة وضزة ئةو زةضغةؾِ بةو بطا فةقيَية زةطوت، بـةيّ  
زياضة نتيَبةنةَإ تةواوْةنطز، ئٓذا ية زيَو خؤَسا طو:: بؤنو فيَطش فاضغو ْـة   يةيازَـة   

( ضؤش، َاْطيَهـسا،  20ناتة فةضِٖـةْطو )عُيـس( ٖـةبوو يـةظَاْو فاضغـيسا، يـةَاوةش )      ئةو 
زةتوامن بًَيَِ ظؤضبةش ئةو قاَووغـةّ يةبـةضنطز، فـةقيَهإ ظؤضيـإ ثيَػـةيطبوو زةيـاْطوت:       
فةْهةؽ فةضِٖةْطو عةَيس يةبةض زةنات! ٖةيَبةتـة يةوَاوةيةزا نة يةويَبووّ، بريةوةضييِ ظؤض 

 سة تةْيا ؾةف َاْـن َاَةوة يةبةضزةضِةف، نة ئةَاْة ٖةْسيَهيـأْ:ظؤضٕ، ٖةضنةْ

ٍ  َاَءصــتادا :   ثةيوةْنيـيى ْي ـوإ خءعــييِ ية ــة

ية خعَةت َاَؤغتا َةم َوسةؾنةززا ضِةفاقةطنإ ظؤض خؤؾبوو، َاَؤغتا خؤؾو زةويػـتِ  
غـةضطةضَييةنو  نة تةَاؾاش نطز ظؤض بةديسزيو زةخـويَِٓء، دطـة يةخويَٓـسٕ ٖـيس نـاضو      

زيهةّ ْية، نوْهة ئةوناتة سودطةش فةقيَيإ )قوتاغاْةش ؾةضعيو( ٖةْسيَو عازةتو غةيطيإ 
ٖةبوو، بؤ ويَٓة: ياضشء غوعبةتيإ ظؤض زةنطز، نةْسإ ياضييإ زةنطزء، دةويَهو َيـعاحء  
قػةش خؤفء ْونتـة بةغـةض سـودطةزا ظاَيـسةبوو، ٖةْـسَيو دـؤضة ياضييـإ زةنـطز، وةى         

ةَػـتيَٓةو طـوضيؼ ثهـطِنيَٓةو نـةو نةويَٓةو...ٖتـس، نـة ؾــةضت ْيـة ٖـةَوويامن         نةيَ
بةوضزيو يةيازَابآ، زياضة َٔ بةؾساضيو ياضييةنامن ْةزةنطز، بةيّ زازةْيؿـتِ بـؤ طـويَططتٔ    
يةقػةش خؤفء ثيَهةْشن، ئةطةضْا ظياتط خةضيهو َوتايَةعـةء خويَٓـسٕ بـووّ، وة ئةوةْـسةش     

زّ غةضطةضَو تاعةتء عيبازةت زةبووّ، بـؤ ويَٓـة: زووؾـةؾنةو ثيَـٓس     خوا بؤش ئاغإ زةنط
ؾةؾنإ بةضِؤشوو زةبووّ، ٖةضوةٖا دـاضش وابـوو ضِؤش ْـا ضِؤشيَهـيـ بـةضِؤشوو زةبـووّ، وة       
ــةٍَ      ــطيين، ض يةط ــسٕء تيَفه ــإ خويَٓ ــسةبووّ، ض وةى قوضئ ــسا ظؤض خةضيه ــةٍَ قوضئاْ يةط

يـة زةضغـو مش َاَؤغـتا، ٖـةضوةٖا وؾـةو      تةفػريةناْسا ئـةوةش زةغـتِ نةوتبايـة، دطـة     
َوفطةزاتو فاضغييِ يةبةض زةنطز، ضِيَعَاْو فاضغييِ زةخويَٓسةوةو نتيَيب فاضغـو، ئـةوةش نـة    

 زةنةوتة بةضزةغتِ ٖو نؤٕ، يإ ٖاونةضر، زةخمويَٓسْةوةو نا: بةفريِؤ ْةزةزا.

 

www.alibapir.net



 .....................   (   نم كاهيي   ره  وه   بير)ى   هت هم نمن   اهم لو هي ك  هل  هخ ر م هح ند  .......  ...................     

     

 ص 91ط 

7 

7 

 

 ْةخـةوتٔ ية ذووري حوجــزةدا :

ؾايػتةية بيطيَطَِةوة، ئةوة بوو نـة َـٔ يـة شووضش سـودطةزا     يةنيَو ية بريةوةضييةنإ نة 
ْةزةخةو:، نوْهة سودطةنة ظؤض طةضّ بـوو، دَيطـاف تـؤظَش غـةغًَةت بـوو، بؤيـة بـة        
فةقيَهامن طوت: ئةطةض ئيذاظةّ بسةٕ زةنِ يـة َعطـةوت زةخـةوّ، طوتيـإ: يـة َعطـةوت       

ةنـووئ، طـو:: قـةيٓانا،    غةضَات زةبآ، يةْيَو نةؾو ثايعزا بووئء بـةضةو ظغـتاْيـ ز  
نوْهة ييَطة بةخةبةضْايةّ، َٔ عازة: وابوو ؾةوْويَصّ زةنطز، بةٖةضساٍَ غـةضةجناّ ؾـويَين   
خةوتِٓ بطزة َعطةوت، ٖةضنةْسة ؾةوش وا ٖةبوو ظؤض غةضَابوو، ئـةو غـايَةف "غـبشإ    

هو ظؤض (ةوةوة، غـايَيَ 1982( بـووء زةنـوويٓة ْيَـو غـايَو )    1981اهلل" نة نؤتايو غـايَو ) 
 غاضزبوو، بةفطيَهو ظؤض باضش.

 ْوي ـٔ و ثي ىــةطى خةوتــٔ و صـــووتاْى يي فــةنـــةّ :

بؤ َةغةيةش ْوئَء ثيَدةفيـ يةنيَو ية خةيَهو ئاواييةنـة نـة ْـاوش )وةغـتا قـازض( بـوو       
تاْةّ ييَفةيةنو زاَآ يةطةٍَ غــةضيٓيَو، ئيسش ئةو ييَفــةو غةضيٓةش ئةو َايَو ئاوا بآ ئةو ظغــ

ثيَبـةضِيَهطز،  ؾةويَو ظؤض غــةضَاّ بوو، دـا ئـةوإ بةغـؤبة زةيَـئَ )نـووضة(، جميَوضةنـة       
ــة:     ــاضزة، زةقةغــطش، )وات ــةو ظؤض غ ــوتو: ئةَؿ ــةيَآ، ط ــو:: ب ــتا! ط ــوتو: َاَؤغ ط
ضِةقسةبييـةوة يةغةضَإ( طو:: نو بهةّ  طوتو: وةضة نووضةنةت بؤ زازةخـةّ، ٖةْـسيَو   

ةضش َةسهةَو زةخةَـةْيَو، بؤئـةوةش ئاططةنـة وا ظوو ْةنوشيَتـةوة،     نؤيهةزاضو زاضقةيؾه
ــاضبوو ؾــةوةنة ظؤض غــاضزبووو     ــة غــةوة، طــو:: باؾــة، زي ئٓذــا وةضة ْعيهــو نووضةن

ؾةو غةضَاّ بووبوو، ؾةو ٖـةض   (1)َعطةوتةنةف طةوضة بوو، زووقاتيَـو بوو، ئٓذا باقــأل
ظو زوونةٍَ بةخةبةض ٖا:، تةَاؾاّ نطز، بةمش غؤبةنةوة نووبووّ، ئيسش ؾةو بة بؤْهطِوو

خواية ئةوة نيية! َعطةوتةنة ثطِ بووة ية زوونةٍَ، نة تةَاؾاّ نطز ظاْيِ ئـةوة ييَفةنـةش َٓـة    
غووتاوة، بةقةزةض ْاْيَهو فطِْو يـآ غووتابوو، ييَفةنةف يؤنة بوو، ئٓذا ٖةض ظوو ثةضزاخة 

                                                 
 باقنَ: توووةس.  -1
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نةّ بة ييَفةنةزا نـطزو نوشاْسَـةوةو، تؤظيَـو    ئاويَهِ يةوشَ زاْابوو بؤ ثاضؾيَو، ثةضزاخة ئاوة
زةغتء ثةييؿِ غووتإ، ئٓذا بريّ نطزةوة ئايا ئةو زوونةيَة نو ييَبهةّ  طو:: ئيَػـتا ئـةو   
خةيَهة بؤ ْويَصش بةياْو بآ، ظؤض ْاخؤؾة، تةَاؾـاّ نـطز ؾـةو زوو غـآ غـةعاتو َـابوو،       

زةضشَ، ظؤضيـ غـةضَا بـوو، ئيـسش    نووّ ثةجنةضةنامن نطزةوة بؤ ئةوةش زوونةيَةنة بهيَتـة 
ــةَيَـء     ــو غــووتابوو، خؤيَ ــة ييَ ــةوةش ن ــةّ ئ ــطزةوةو، ييَفةن ــةضةنامن ن ــةضساٍَ ثةجن بةٖ
غووتاوييةنةيِ فطِيَساية زةضشَء، ؾويَٓةواضش غووتاْةنةّ ية َعطةوتةنـةزا ْةٖيَؿـت، بـةيّ    

نـيية بـؤْهطِووظ   ئةو ؾةوة خةوّ ييَٓةنةوتةوة، ئٓذا بؤ بةياْو ئةوةش زةٖات زةيطوت: ئةوة 
زشَ، زةبآ ؾتيَو غووتابآ  جميَوضةنة طوتو: ضِةْطة ؾتيَهيإ ية نووضةنة ٖاويؿتبـآ، َٓيـ 
ثيَِ عةيت بوو بًَيَِ ييَفةنـةش َٓة غووتاوةو زةْطِ ْةنطز، بةيّ زوايو بـة خـاوةْو ييَفةنـةّ    

ة بـةقوضباْو تـؤ   طوت: ناى وةغتا قازض! ييَفةنةش نة ويَتـساوّ غووتاوة، طوتو: ئٓذا ييَفــ
بآ، قةيٓانا ييَفةش زيهةت بؤ زةٖيَِٓ، طو:: ْةوةيَة بؤّ َةٖيَٓـة، ٖةض ئةو ييَفةيـةّ بةغـة،   
بةيّ ثةيَةيةنو تيَبووة، طوتو: قةيٓانا، زياضة ييَفةو غةضيٓةنةّ ٖةض ية َعطةوت بووٕء، واّ 

 قةز زةنطزٕ غووتاوييةنةش زةضْةنةوشَ !

 إ :ْــإى ٖي ًهــةى ثارعـــي و

ؾاياْو طوتٓة ئةو ضؤشاْةش نة بةضِؤشوو زةبووّ، ثيَٓر ؾـةؾنةو زووؾـةؾنة، يـةى ٖيًَهـةو      
يةى ْامن بةضزةنةوت، نوْهة ْإء ثيَدؤض نةَبوو، ٖيًَهةنةيؿِ يةغـةض ثؿـهؤش غـؤبةنة    
زازةْا، داضش وابوو ٖيًَهةنة زةتةقوء تةْيا نةَيَهو ييَسةَايـةوة، بـةيّ بةٖـةضساٍَ َـةزاضش     

 ةْسة غاظزةنطز.خؤّ بةو

 ية َش ةوتـنا خةوتـٓيػ  باجــي خءي ٖةيــة :

( يـة َعطةوتــسا بــُيَٓيةوة،    دٓععاب١ ية غؤْطةش ئةوةوة نة زضوغت ْية بة يـةف ثيػــيو )  
ؾةوش وا ٖةبوو يةْيوةش ؾةوزا ئيشتيالَِ زةبوو، ئيـسش زةبـوو يةنػـةض بهـِ يـة سـةوظش       

ؤّ، زياضة َعطـةوتء ضيَـو َعطـةوتء    َعطةوتسا نة ؾويَين َطزوو ؾؤضيٓيـ بوو، خؤّ بؿ
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سةوظةنةو سةوظةنةف، ٖةَوويإ تاضيو بووٕء، داضش وا ٖةبوو ية ؾةواْو غاضزش ثايعو 
ظغتاْسا، نة خؤّ زةخػتة ْيَو سةوظةنةوة، زةَطوت ضةْطة ٖةْاغـةّ ْةيةتةوةبـةض، دـاضش    

شاْطِ واٖةبوو نة زةٖاتـُة زةضو ٖةواش غاضزّ بةضزةنةوت، َـووش غـةضوضِيـء بـطؤو بـط    
 زةبووْة ؾيدة غــؤٍَء زةيبةغسن!

 : بء يةنةجمـارو دواَيـٔ جــار ِراتســةنزدٕى ْإ ضٓيٓــةوةي طةقي يــايةتي

يةو بريةوةضيياْةش نة ٖةضطيع يةبريّ ْانٔ: ضؤشيَو غوختةنإ يةوشَ ْـةبووٕ، )غـوختة   
َطِؤ غـوختةناظنإ  فةقيَـو بهوونةو َوغتةعيس ئةوةية ئاَازةبووة بؤ َةميةتيو( طوتيــإ: ئـة  

ييَطة ْشن، يةى غوختةش ييَـبوو، ضِووياْـتيَهطزّء طوتيإ: فةٕ نةؽ! تؤ تا ئيَػـتا ْةنـووش   
بؤ ضِاتـبـآ  )ضِاتبـآ، ئةوةية نة فةقـآ زةنآ ْإء خواضزٕ ية َايٕ زيَـٓٔ( طوتيـإ: بؤنـو    

 ّ ْـةنطزوة، طوتيـإ:    ئةَطِؤ تؤ ْانـو  ٖةض بؿعاْة ضِاتبـآ نؤْة  طو:: تا ئيَػــتا ئـةوناضة
زةش ٖةض بهـؤ، تةدطةبةيةنةو ئةو با ئةو فةقيَيةؾــت يةطةٍَ بآ، طو:: ئاخط َٔ ْاظامن نو 
بًَيَِ  طوتيإ: با غوختةنة زاوا بهات، تؤ ٖيس َةيَآ، طو:: باؾة، ئيسش نوويٓة َايَيَو، 

فةقيَيـإ، ئافطةتيَـو ٖاتـة   نة يةنةّ َاٍَ بوو، فةقيَيـةنة طوتو: ضِاتبـآ ضِةػنةتتإ ييَبـآ، ْاْو 
زةضَش، ئافطةتَيهو زةّ ٖةضاف بوو، طـوتو: ئـةوة نـو بـوو فةقيَيٓـة، ضِاتبَيـو فـةقيَيإ ٖـةض         
ْةبطِايـةوة  تؤظيَو ثطتةو بؤيَـةش نطز، َٓيـ طو:: نانة ئةوة نييـة  طوتو: ئةوة ٖيس ْيـة 

ٕ  طـوتو: ْـةخيَط ٖـةَوو    ئةو ئافطةتة ٖةضواية، تووضِةية، طو:: ٖةض ئاوا ْـإ ثةيـسا زةنـة   
َايَةنإ ٖةضواْشن، بةؽ ٖةْسيَو ٖةضوا ناو نٓؤنٔ، طو:: باؾة! ضِاتبةنةَإ نطز، ْاظامن 
نيسيـُإ ثةيسانطز، بةٖةضساٍَ نوويٓـةوة، طو:: بطاياْو فةقآ، طوتيإ: بةيَآ، طـو::  

 ٍَ ء سيػـابيَهو  نانة َٔ يةَةوزوا ٖةضطيع ْانُـةوة بؤ ضِاتبـآ، طوتيإ: بؤنو  طو:: سـا
وابووة، طو:: يةَةوزوا َٔ بةضِاغيت بةؽ بة ئةْساظةش ئةوةش نة ثيَيبصيِ بةضِةواش زةظامن يـة  

ََععل َشععدو،ْاْو ئيَطة غـؤّ، ) ( ياْو ئةوةْسةش نة ثيَو بصيِ، طوتيإ: بؤنو  طو:: ْاْيَو ايرََّ
ئـةوة زةبيَتـة غةغـبوذتةيا،     ئيَوة ئاوا ثةيسايبهةٕ، ئةو خةيَهة ية ؾةضَو خؤش ْاْتإ زةزاتـآ، 

( بؤية بة ؾةضعيو ْاظامن يةوة ظياتط غـؤّ، يةَـةوزوا بـةؽ زوو شةّ زةخـؤّ،     احلٝعا٤ َغصاعبو)
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دطة يةو ضؤشاْةش نة بةضِؤشوو زة ، طوتيإ: ْابآ وابهةش، طو:: خؤتإ َاْسوو َةنةٕ، 
 ئيسش يةوة بةزوا، ٖةض ئاواّ زةنطز.
و، بةيّ ئيَػتا ثيَُواية شياْسْو َاَؤغتاو قوتابيياْو ظاْػـيت  ٖةيَبةتة ئةوناتة قةْاعة: وابو

ؾةضعيو، يةغـةض خـةَيوء نؤَـةَيطا فـةِضظة، وةى يـة نتَيـبــو )ظاْايـاْو ئيػـــالّ نـئَء          
 نؤْٔ (زا باغِ نطزوة، بطِواْة نــاثو غيَيةّ.

 خويــة بةردةِرةعــييى طي زبووْــي ذَــارة :

يةو بريةوةضيياْةش ئةويَِ: ضؤشيَو نابطايةى ٖات بـؤمّ، طـوتو: َاَؤغـتا! بيَعةػنـةت      
زةَةوشَ فيَطش شَاضزمن بهةش، زووناْساض بوو، زةيويػت فيَطش سيػابء شَاضزٕ ببـآ، )ية 
نتيَبـو  طئيػــالّء ضيَههإصزا ئةو بريةوةضييةش خؤَِ طيَطِاوةتـةوة( نـابطا ْـاوش َـةػنووز     

ثيَيــإ زةطوت: )خوية( ، ئيسش نانة خوية ٖات فيَطش سيػابء فيَطش شَاضزْو بوو، ئةوإ 
بهةّ، طو:: باؾة، َٓيـ فيَطّ نطز، فيَطش نؤنطزْةوة )ظائس(ّ نطز، زوايو فيَـطش ييَهـسإ   

(ّ نطز، ئيَػــتا )نةْسإ(ش ثيَسةيَيَــٔ، ئٓذا فيَـطش زابةؾـهطزٕ )ايتكػـيِ(ّ نـطز،     ضرب)
سةضنطزٕ )ْاقل(ّ نطز، طوتو: ئةوة بؤنييــة  طو:: ئةوة بـؤ ئةوةيـة   زوايو نة فيَطش ييَــ

تؤ زووناْساضيَهو، ئةطةض ظةضةضت نطز، بًَيَشن ئةوةْسة تـُةْةت ظةضةضنطز، ييَو زةضزةنةش، 
واتة: ئةوةْسةت ظةضةضنطزوة، طـوتو: َاَؤغـتا! ْاَـةوَش ئـةوة فَيـطببِ، طـو:: بؤنـو         

و:: ئاخط داضش وا زةبآ ظةضةضزةنةش، طوتو: بة خوا طوتو: ئاخط ْاَةوشَ ظةضةض بهةّ، ط
ْاَةوَش ئةوة فَيط ، غةضةجناّ ْةرنويَٓسو طـوتو: ئـةوةيإ ْـاخويَِٓ، دـا ئـةوةّ يـة نتيَبــو        
طزةبةضيَو ضانووْو ئيػالّء ضيَههإصزا باؽ نطزوة، طوتووَة: َاضنػـييةنإ زةطـةضِئَ   

زةطوجنئَ زةياْٗيَٓٔ، بـةيّ ٖـةض بريزؤظيَهـو     ئةو بريزؤظة ظاْػتيياْةش نة يةطةٍَ َاضنػيعَسا
 ظاْػيت يةطةٍَ َاضنػيعَسا ْةطوجنآ، باغو ْانةٕ، وةى خوية بةضزةضِةؾيو.
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 بةصــتٓى سارى  ــورط : 

تةَاؾاش عةقيسةو فيهطو تيَطِواْيين خةيَو، بهةٕ! خةيَهو طوْسةنـة ظؤض َتُاْـةيإ ثـيَِ    
ـ  اضّ بةغـةض نةغـةوة ْـةبوو، ضؤشيَـو نابطايـةى      بوو، نوْهة ٖةَيؿة ية َعطةوت بووّء ن

ٖــات، طــوتو: َاَؤغــتا ٖــاتووّ ظاضش طــوضطِ بــؤ ببةغــيت! طــو:: بؤنــو  طــوتو:   
َاْطايةنُإ ْةٖاتؤتةوة، َٓيـ طو:: ئٓذا ظاضش طوضفن نـؤٕ زةبةغـ شَ  ٖـةض بةضِاغـيت     

ـ        آ: ٖـا  ْةَسةظاْو، بيػـتبووّ، بةؽ ْةَـسةظاْو، طـوتو: ئـةوة ْيـة غـووضِةتَيو ٖةيـة زةَي
ٖا...، طو:: ئآ  طوتو: زةبآ ئةو غووضِةتةش يةغةض غويَين، طوتو: خؤ تـؤ زةظاْـو،   

ــو:: غــووضِةتو   ــيـ ط ــاظاْو ، َٓ  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  ژ نــؤٕ ْ

ُأضَ   طوتو: بةيَآ، َٓيـ طو:: باؾة بؤت ييَسةخويَِٓ، زياضة بؤ خؤؾِ ية َةغـةيةنةزا  ايعَ،
ئةوغانة ؾاضةظاييِ ْةبوو، طو:: بةيّ با ئاَؤشطاضييةنت بهـةّ،  زيَٓياييِ ْةبوو يةوباضةوة، 

طوتو: بةيَآ، طو:: نانة بةتةَاش ظاضش طوضطو بةغسن ية َاْطايةنةت َةطةضِشَ، بةزوايـسا  
بهٔ، طوتو: ئاخط ظؤض طةضِاوئ، طو:: نانة تؤ بةقػـةش َـٔ بهـة، زوو غـآ ْةفـةض بـا       

وات، ظاضش طـوضطو ْابةغـ شَ، ظاضش طوضطيَـو    بهٔ، زةْا ئةَؿةو بـُيَٓيَتةوة طوضفن زةرنـ 
زةبةغيت، ظاضش زووإ زةبةغيت!! طو:: بةثيَو ظاْياضش َٔ ؾيت وا ية ؾةضعسا ْية، طوتو: 
بةيّ َاَؤغتايإ وا زةنةٕ، َٓيـ طو:: بةثيَو ؾـاضةظايو َـٔ ؾـيت واْيـة، نـوْهة خـوا       

عْو ئةوش زيهة ْةبآ، ئةزش طوضطو خويَكاْسوة، خؤ زةبآ ؾتيَو غوات، َاْطاش تؤ ْةبآء ب
نو غوات  طو:: بةيّ َٔ غووضِةتةنةت بؤ زةخويَِٓ، بةؽ تؤ بةتةَاش ئةوة ييَُةطةضِشَء 
بهؤ خةّ غؤ، بؤ بةياْو "اذتُس هلل" زياضبوو َاْطانة بة غاغيو زؤظضابؤوة، زياضة ضِةْطة ئةو 

 قةْاعةتو ٖةض وابووبآ، نة َٔ ظاضش طوضطِ بؤ بةغتوة!
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 خواثةرصــتيي ية حوجــزةدا :

ئةوناتة ثيَُدؤؾبوو ئةوةْسةش بـؤّ بطـوجنَو خواثةضغـتيو بهـةّ، ٖةيَبةتـة بـطا فـةقَيهإ        
ظؤضيإ ثآ عةدايةب بوو، نة َـٔ زوو ؾـةؾنةو ثَيـٓر ؾـةؾنة بـةضِؤشوو زةبـووّ، ؾـةوْوَيصّ        

ٓويَصو غـوْٓةتو  ٖةبوو، غوْٓةتو ْويَصة فةضِظةنإ )ضواتت(و ْويَصش نيَؿتةْطاو ْويَصش زةغـت 
وةتطو قوضئإ خويَٓسٕء ظيهطش بةضزةواَِ ٖةبوو، ظؤضيإ ثـآ غـةيطبوو! ئٓذـا َاَؤغـتاش     
َةضِسووّ، َاَؤغتا َةم َوسةؾنةز بؤ ثيَـ ْويَصيو ْويَصش خةوتٓإ، بةتايبةتو نـة ظغـتاْيـ   
ض بوو، غةضَاو قوضِو نًَجاو بوو، نةَ  زةٖاتة َعطـةوتء وةى بيَتـةوة يـازّ بـةؽ دـاض دـا      

زةٖات، بؤ ْويَصش بةياْياْيـ ٖةض ْةزةٖات، بؤيـة طوْسةنـة دةَاعـةتو ْويَـصش خـةوتٓإء      
بةياْياْيإ ْةبوو، ئٓذا َٔ ٖةتا يةوآ بووّ، بؤ ْويَصش خةوتٓإء بةياْياْيـ ثيَـ ْويَصييِ بـؤ  
زةنطزٕ، ناتيَو يةطةٍَ فةقيَهاْسا باغو ْويَـصش بةنؤَـةيَِ زةنـطزو ٖـامن زةزإ زةيـاْطوت:      

نة فـةقآء ْوَيـصش بـةياْياْيإ ْـةطوتوة! ناتَيـو باغـو ضِؤشووش غـوْٓة: بـؤ زةنـطزٕ،          نا
زةياْطوت: فةقآء ضِؤشووش غوْٓةتيإ ْةطوتوة! ضؤشيَو ئاوا يةطةيَيإ زاْيؿتبووّ، طـو::  
بطايإ وةضٕ ٖةْـسَيو قػـةّ ٖةيـة، طـو:: باؾـة ئَيـوة زةضغـو عةقيـسةو فيكٗـو ظاْياضييـة           

نو زةخـويَٓٔ  طوتيـإ: بـؤ ئـةوةش فَيـطببشن، طـو:: ئـاخط بؤنـو         ؾةضعييةناْو زيهة بؤ
فَيطزةبٔ  بؤ ئةوة ْيـة نـاضش ثيَبهـةٕ  طوتيـإ: بـا  طـو:: ئيَػــتا ئَيـوة زةيََيــٔ: فـةقآء           
دةَاعةتو بةياْياْيإ ْةطوتوة، فةقآء ضِؤشووش غـوْٓةتيإ ْـةطوتوة ! ئـةزش نـآ بيهـات       

 ووزش ييَبيين.ئيسش ظؤض ئاَؤشطاضييِ نطزٕء ٖةياْبوو غ

 ذيــإى  وسةراْـي صــةختى بآ جــٌى بةر ـييى دذوي ٓــيي :

ئةو ثَيـٓر ؾـةف َاْطـةّ ظؤض بةغـةختيوء ْاضِةسـةتيو يَيطـوظةضا، شيـإء طـوظةضاَْيهو         
غةختبوو، ثاىء خاويَٓييُإ بةظةػنةت بؤزةنطا، ثاضةو نةٍء ثةغ ثيَٓةبوو، دًةناْيؿِ ٖـةض  
ئةو زةغتة دًةبوو نة ثيَُبوو، ٖةضنات نًَهٔ زةبووٕ، زةَؿؤضزٕء ؾتيَهِ يةنةغيَهو زش 

نامن وؾو زةبووْةوة، بؤية نيَسء ئةغجيَُإ ظؤضبـووٕء بةضِاغـيت ئـةو    وةضزةططت تانو دًة
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ثيَٓر ؾةف َاْطة بةنوية َةضطيو شياّ، بةيّ ييَطةزا وةى وةفازاضييةى بةضاْبةض بةخـةيَهو زيَـو   
 بةضزةضِةف، بةثيَويػيت زةظامن ئاَاشة بةؾتيَو بهةّ:

غةضدةّ فةقيَهإ زةعوةتيـإ  ٖةْسيَو داض ئةو َايْةش ٖةبوو و زةغ ِؤيؿتووبووٕ، وةى 
زةنطزئ، ئةو زةعوةتاْةف نـة بـةظؤضيو طؤؾتيؿـيإ تَيـسابوو، ئـاَٖيهو باؾـو زةٖيَٓايـةوة        
بةضَإء ٖيَعو ثيَعيَهو ثيَسةزايٓةوة، بةتايبةت َـايَو )سـادو َـةػنووز( ْاويَـوء َـايَو بـابو       

خيَطخواظش ئةو زيَيـة  فةقيَيـةى نة ْاوش )عبسايهطيِ( بوو، خوا ثازاؾيت ٖةضة بةضظش خةيَهو
 ئيػالّ زؤغتة بساتــةوة.

 بةجي ـٗي ٓــاْي وةصــيةتي هـي دايهــِ :

ؾتيَو نة بةططْطو زةظامن ييَطةزا باغو بهةّ، ئةوةية نـة ثـيَـ بةضِيَهـةوتِٓ يـة ضِاْيـةوة،       
زايهِ "بةضِةػنةت بآ" ثيَو طو:: ضِؤيَة! نة نووش بؤ نوضزغتاْو ئةوزيو، وةغييةتيَهت بؤ 

ةنةّ يةوشَ زوو ثووضّ ٖةٕ، واتة خوؾهو زايهو، ثووض )سةييِ(ء ثووض )خـةياٍَ(وة نهـة   ز

(، ثووض سةييِ ية طوْسش )ؾـيوةَيَطشَ(و ثووض خـةياٍَ يـة طوْـسش    رابٝععع١ثووضيَهِ ٖةية، )
)بآ يؤنـآ(و ضابيعـةش نهــة ثووضيؿـِ )نهـو ثـووض خـةياٍَ( يـة طوْـسش )غـةثَيهإ(ة،            

ةغةضبهةيةوة، طو:: بةغةضناو زاية، ضؤشيَو ٖاتةوة يازّ، طو:: ثيَُدؤؾة ئةو خعَاْةّ ب
زايهِ ؾتيَهو وايطوت، بؤنو ْةنِ  زياضة ئةوناتة ية زايهُِ  ثطغو طـو:: ئـةو طوْساْـة    
يةنوئَ  طوتو: ية ْعيو طوْسش )َرياوشَ(ٕ، ئةوة بوو يةبةضزةضِةؾةوة نووّ بـؤ )ضِةبـةت(   

رياوشَ نووّ، نوْهة )ؾـيوةَيَط( يـةمش )َرياوشَ(يـة،    "ضِةبةت ْاسيـةية"، يةويَوة بةضةو َ
)غةثيَهإ(و )بيًَؤنوَ(ف ٖةض يةو زةوضوبةضةٕ، ية زيَيةى نـة )بٓاويًـة(ش ثيَـسةيَئَ طةيؿـتُة     
غةياضةيةى ٖو ثيَطِش نؤَةيَة بوو، طوتيإ: نانة زةنـيية نـوشَ  طـو:: زةنـِ بـةضةو مش      

يةطـةٍَ ئيَُـة وةضة، طـو:: باؾـة، يةطـةيَيإ      َرياوشَ، طوتيإ: ٖةتا مش طوْسش )نـاششَ(  
غواضبووّ، بةيّ ية ضِيَطا غةياضةنة ية قوضِيَسا نةقو، طوتيإ نانة ثاٍَ زةْيشَن، ثايَُإ زةزا ية 
ثايَساْيَسا داَو ثؿتةوةش غةياضةنة ؾها، نة َٔ يـة ثؿـتةوةضِا ثـايَِ زةزا، َةنـةنو زةغـيت      

ٓةنةش زياضة، بةٖةضساٍَ غـةياضةنةَإ زةضٖيَٓايـةوةو   ضِاغتِ بطيٓساضبوو، ئيَػتاف ؾويَين بطي
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غواضبووّ تا طةيؿتيٓة غةض ضِووباضةنة، ئـةو ضِووبـاضةش نـة زيَتـةوة زةضبةْـس، )واتـة: ظَيـو        
طههـة نة ية ٖةض ؾويَٓة ْاوش ئةويَو ييَٗةيَسةزةٕ، يةمش )ْةيؽ( نؤَو ْـةيؽء، يـةمش   

نة طةيؿـتيٓة غـةض ضِووباضةنـة، تةَاؾـاّ نـطز      طوْسش )ٖـةضظْآ( نؤَو ٖةضظْيَو ثيَسةيَئَ( 
يةوشَ نةيَةنو ييَبوو، خةيَو بةنةيَةى زةثةضِييـةوة، َٓيـ زةغتِ ططتبوو خويَين ثيَسا زةٖات، 

طوتو: نانة َةم ئةوة نـيية  طـو:: زةغـتِ بطيٓـساضبووة، طـوتو:       (1)نابطاش نةيَةنةوإ
يَبـوو، ثالغـتةضةنةش ييَبةغـتء    بةنى  طو:: سـاٍَء سػـابيَهو وابـووة، ثالغـتةضيَهو ث    

طوتو: با خويَٓةنةش وؾهبآء خويَين ييَٓةيةت، ئيسش بةنةيَـةنوَ ثةضِعنـةوة، نةيَةنةواْةنـة    
طوتو: زةنييـة نوشَ  طو:: بةضةو مش َرياوشَ زةنِ، طـوتو: زةش تـاظة ئـةوة زضةْطـة،     

: تـاظة  )نات زةَةو ؾيَوإ بوو، ؾـةوش ٖـةيٓيـ بـوو( طـوتو: ئةَؿــةو زضةْطـة، طـو:      
ئةَؿةو يَيـطة زة ، يـةمش فـةقيَيإ زة ، ئيـسش يـة طوْـسش )نـاششَ( ؾـةوَش نـووَة مش          
فةقيَهإ، ْاْـُإ خواضزو زوايو زيَِ ظؤض توْسبوو، يةبةض نةْس ٖؤيةى، خؤَِ ثـآ غـةضيت   
بوو، زةغتيؿِ بطيٓساضبوو ئاظاضش ٖةبوو، وة زةَطوت: ْاظامن ئيَػـتا زايـوء بـا ء ئـةوإ     

ٗاتوة  ثاؾإ ئايٓسةش خؤَِ يةم ضِؤؾٔ ْةبوو، ثاضةيةنو واّ ثيَٓـةبوو، ية َايَو خؤّ نييإ ييَ
 زووض بووّ!

ٍ ى َووذدةدةر )  (يةني سؤر خءؼ :مبشِِّــسةية خـوا ثاِراْةوةي  ـةرّى بة نــو

ئةوةبوو نووَة َعطةوت، ْويَصش خةوتٓامن بة دةَاعةت نطز، زوايو ْويَصش وةتطّ نطزو 
ةو زوعاش بةنويَِ نطز، ْاظامن بؤنـو ٖـةض وا بةزيَُـسا ٖـات، طـو:: خوايـة!       ظؤض ثاضِاَةو

ئةَؿةو بة خعَةت ثيَ ةَبـةض "قًو اهلل عًية وغًِ" بطةّ، خواية زيَـِ خـؤف بهـة! زواش    
 زوعايةنإ نووَةوة سودطةو خةو:، ؾةو ئةّ خةوْةّ بيٓـو:

عًيـة وغـًِ" ثيَويػــتة   طيـة خةوْــُسا طوتيـإ: ئـةوة طــؤضِش ثيَ ةَبـــةضة "قـًو اهلل       
ــؤضِة    ــةو طـ ــؤ ئـ ــةوة بـ ـــةوةو بيطواظيـ ــاضِةنو زةضبيَٓييــ ــةْاظةش َوبـ ـــةوةو، دـ ٖةيَيهةْييـ

                                                 
( كةَلةكةواُ: كةصيَىة صاةرثةرعاتيي )كةَلةك( دةكاتء خةَلك دةثةرِيٍَيَتاةوة، وة )كةَلةك( لة ضةٌد كوٌادةو 1

 ياُ ضةٌد ضووثيَااك دروصت دةكزآ. وةعااىة
www.alibapir.net



 .....................   (   نم كاهيي   ره  وه   بير)ى   هت هم نمن   اهم لو هي ك  هل  هخ ر م هح ند  .......  ...................     

     

 ص 99ط 

7 

7 

تاظةية،"طؤضِيَهو تاظةّ بؤ ٖةيَهـةْسبوو"، يةو طؤضِة تاظةيةزا بيٓيَصش، )واتة: طؤضِةنةش نؤٕ 
يهـةّ يةطةيَـسا   بووة زةبآ دةْاظةنةش زةضبيَٓييـةوةو بيدةية ئةو طؤضِة تاظةيةوة( يـةى نةغـو ز  

بوو، ْةَعاْى نآ بوو  َٓيـ طًَةنـةّ ٖةيَسايـةوة مَـربز... مَـربز... مَـربز، ئةطـةض       
نةغتةنة طًََيـو نةوتبايـة غـةض نفٓةنـةش بـة ثةيـةو ظؤض بـة ثةضؤؾـةوة مَـسةبطز، زوايـو          
طةيؿــتُة دةْاظةنةش، وةى بًَيَــو ثيَ ةَبةض "قًو اهلل و عًية و غًِ" بة ظيٓـسوويو بـآ،   

فٓةنةش غجوء دوإ، خؤيؿو ٖةض وةنو بًَيَو ظيٓسووبآ يةْيَو  نفٓةنةيسا، ئيـسش ئـاوا يـة    ن
َؿتوَطِش ئةوةزابووئ نة تةضَةنةش زةضبيَُٓةوةو بيدةَة طؤضِة تاظةنةيةوة، خةبةضّ بؤوة! ص 
نة خةبةضّ بؤوة غةضاغيُة بووّء غةضّ غوضَِا! طو:: خواية! َٔ بةتـةَابووّ بـة خعَـةت    

وايػالّ" بطةّ، ئايا سيهُةتو نييـة ئةوةّ بيٓــو  قـةبطش ثيَ ةَبـةض    ايصال٠ عًٝ٘"ثيَ ةَبةض 
ٖةيَهةْوء تةضَةنةش زةضبيَٓــوء بتةوىَ بيدةية قةبطيَهــو زيهـةوة، ئـةوة زةبـآ نـو بــآ       
يةزيَو خؤَسا طو:: ضِةْطة خوا ثيَيٓاخؤف بووبآ، نة َـٔ ئـةو زوعايـةّ نـطزوة، ظؤض زيَـِ      

ؽ تؤظيَهيـ ئيشتيُاغ زازةْا زةَطـوت: ضِةْطـة خةوْةنـةّ تةعبريةنـةش     ْاضِةسةت بوو، بة
باف بـآ، بـةيّ ظيـاتط زَيـِ بـةمش ْاضِةسةتييـسابوو، زةَطـوت: ضةْطـة خـوا زاوايةنـةَو           
ثيَٓـــاخؤف بووبــآ، بؤيــة ئــةوةش ثيَؿــــاْو َٓــساوة، بةٖــةضساٍَ وةى َــةضاقيَو، ٖــةض يــة 

 زيَُسابوو.

 يهــِ : صــةرداْهزدْى ثوورةنــاْى دا

زوايو نووَة )ؾـيَوةَيَطشَ( نة ثووض سةييِ يةنآ يةثووضةناْو زايهِ يةوشَ بوو، ؾـةوشَ  
يةوشَ بووّ، زوايو نووَة )غــةثيَهإ(، نة نهة ثـووضيَهو زايهـِ )ضِابيعـة( يـةوشَ بـوو،      
ؾةويَهو زيهةف نووَة )بيًَؤنـآ( نة ثووض خةيايَو ييَبوو، يـةنو ؾـــةويَو يـا زوو ؾـةو     

زةبووّ، ظؤضيإ ثيَدؤؾبوو نة زةنووّ، زةياْطوت: نيَو  فـةٕ نةغـو  نـة خـؤّ      ميإ
ثيَسةْاغاْسٕ، ؾاطةؾهة زةبووٕ، زةياْطوت: نؤٕ ئيَطةت زؤظيوةتــةوة  ئيَػتا يـة نـويَو    

 زياضة بؤّ باغهطزٕ نة نيَِء نؤٕ ٖاتووّء يةنوشَ زةخويَِٓ !.
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 زى خةوْةنــةّ : ةِراْـةوةّ بء بةردةِرةؼ و ساْيــٓى تةعسيــ

زواش ئةوةش نةْس ؾةويَو يةميإ َاَةوة طةضِاَةوة، نة طةضِاَةوة يةنةّ ئيؿِ ئـةوة بـوو   
نووَة خعَةت َاَؤغتا َةم َوسةؾنةز، "بةضِةػنةت بآ" طو:: َاَؤغتا! يةّ غـةفةضةَسا  
ّ خةوْيَهِ بيٓيوة، زواش ئةوةش نة ظؤض زيَتةْـن بووّء ؾةوش دوَعة بوو، ظؤض ظؤضيـ زوعا

نطز، خةوْيَهو ئاواّ بيٓـو، ظؤضيـ زيَِ ثيَو ْاضِةسةتــة، َاَؤغتا "ٖةظاض ضِةػنةتو ييَبــآ"  
ثيَهةْوء طوتو: ئةو خةوْةت بيٓيــوة  طو:: بةيَآ، طوتو: خةوْةنةت ظؤض نانةو ٖـيس  
خةَت ْةبآ، طو:: َاَؤغـتا نؤٕ  طوتو: تةعبريّ ٖةيـة بؤت زيَـِٓ، بـةيّ ئيَػـــتا يـة     

عبريةنـةش نـانة، زوايـو نتيَبةنـةش ٖيَٓـا طـوتو: ٖـا بؤخـؤت تةَاؾـــاش بهـة!           يازَة تة

وايػـالّ"   ايصال٠طتةعبريش )ابٔ غريئ( زةيَآ: )ٖةضنةغآ ببيٓآ طؤضِش ثيَ ةَبــةض "عًية 
ٖةيَسةزاتةوة، بةَةضدَيو ْةطاتـة ئيَػـوء ثطِووغـو، )واتـة: ٖةغـت بهـات دةْاظةنـةش        

عًٝع٘ ايصعال٠   وابـوو( ئـةوة ضِشَء ؾـويَين ثيَ ةَبـةض "    ْةطؤضِاوة، نـة زيـاضة خةوْةنـةش َـٔ     
" ظيٓسووزةناتــةوةو بــةضِيَو ثيَ ةَبــــةضزا زةضِواتء ضِشَء ؾــويَٓةنةش، ئــةوةش نــة ٚايصععالّ

تعطٝععر األْعاّ ت تعبٝععر    يةئاضازا ْةَاوةو يةبريخةيَو نـؤتةوة، زةيبووشيَٓيَتـــةوة، بطِواْـة: )   
ص ئةوة بؤ تؤ ؾتيَهو ظؤض طةوضةيـة، ٖةيَبةتـة   قبعر، يسظ: 139، ص2ايعُٓاّ، البٔ شرئٜ( ز

ــطز        ــتِ زةن ـــآ"، ٖةغ ــةتو ييَـب ــةظاض ضةػن ــيو "ٖ ــتاش بةضزةضِةؾ ــةوةف َاَؤغ ــةو نات ي
خؤؾةويػتيوء ضِيَعو َؿووض خواضزْو بؤّ ظيـازبووة، َٓيـ ظؤض زيَِ خؤف بـوو، طـو::   

ض خؤؾـةو بةضزةواَبـة   َاَؤغتا! ظؤض زيَِ يةو خةوْةّ زةتطغا، طوتو: ْا ئةوة َوشزةيةنو ظؤ

 " ئايٓسةيةنو ضِؤؾٓت زةبآ.اهلل ظععا٤ إٕيةغةض وةزةغتٗيَٓاْو ظاْػتء "
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 باشــيََََََََََََََك لةبـارةي خةوىــةوة

 

ية غؤْطةش ئةوةوة نة داضش زيهةف تووؾو ٖةْسيَو خةوٕ زةبشن ية غـةفةضش شياظنـسا،   
خةوْو ضِاغسن، ثيَُدؤؾة ييَطةزا تيؿهيَو غةَـة غـةض َةغـةيةش خـةوٕء      زةضنةوتوةنة بؤّ 

 يةوةؾسا زوو ئاَاجنِ ٖةٕ:

 ضِووْهطزْةوةى ٖةيَويَػتى ضِاغتء زضوغتء ؾـةضعيياْة ية بةضاْبةض خةوْسا. - أ

ثوونــةيَهطزْةوةى ٖةْــسيَو قػــةو قػـــةيَؤنى ْاسةظاْــة، نــة يةَــةضِ خةوْــةوة يــة  - ب
 نطاوٕء، زةضخػتين ٖةيَويَػتى ضِاغـتةقيٓةّ يةوباضةوة.ضِابطزووزا يةباضةى بةْسةوة 

يـإ  تسرٜط ٚإفراط((زا نوضتٗيَٓإء تيَجةضِاْسٕ،)رؤٜاٖةيَبةتة خةيَهيَو ية َةغةيةش خةوٕ )
ٖةية، َٓيـ وةى ئةضنيَهى ؾةضعيو غةضؾـامن، بةثيَويػـتى زةظامن ٖـةض َةغـةيةو بابـةتيَو      

ض بـةباضش تيَجةضِاْـسٕ،ض بـةباضى بةظايةزاْـسا،      خةيَو تيَيسا زووناضى ٖةيَـةو مزإ بـووبٔ،  
ضِووْى بهةَةوةو بيدـــةَةوة غـةض ضِاغـــتةضَِيى ؾـةضا، وة َـٔ يـة زوو نتـييَب خؤَـسا تـا          
ئةْساظةيةى بةزضَيصيو باغو خـةوٕء خوضثـة )امـاّ(ّ نـطزوة: يـة بـةضطو زووةَـو نتيَبــو         

يَض بووٕء بةضةوخوا نووٕ( زا، ية )ئيُـإءعةقيـسةش ئيػـالَيو(زا، وة يةنتيَيب )ضِيَطاش قا

( و ٚايرؤٜعععا أاهلعععاّخوضثـــةء خـــةوٕ )}(زا، يـــةشيَط ْاووْيؿـــاْو:242 -234مثـــةضِة )
زا، نةْس قػـةيةنِ يـةوباضةوة نـطزوةو، نوضتةنـةش ئةوةيـة نـة زيـٔ يـة         {ٖةيَػةْطاْسْيإ

زيٓةش نـة  وةسييسا بةضدةغـتةية، وةسييـ ية قوضِئإء غوْٓةتسا نوضت ٖةيتوة، واتة: ئةو 

ًِععٔسّثابةْسنةض ) (ة بـؤ ٖـةَوو نـةؽ، يـة ٖـةَوو نـاتء ؾــويَٓةناْسا، تـةْيا وةسيييـة،          َو
 وةسييـ تةْٗا ية قوضئإء غوْٓةتساية، نوْهة وةسو بةطؿيت زوو بةؾـة: 

: ئةوةية نة خوا بة ؾـيَوةش تايبـةت بـؤ ثَي ةَبـةض )قـًى ايًـة عًيـة وغـًِ(ش         بةشـي يةكةم

ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ : ْاضزوة، ئةويـ قوضئاْة، وةى خواش ظاْا زةفةضَوآ 
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 ، ايٓذِ ژپ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  
 غوْٓةتيؿة.نة زياضة َةبةغيت قوضئاْة، ٖةْسيَهيـ زةيَئَ َةبةغت ثيَو 

: وةسو بطيتييـة ية غـوْٓةتو ثيَ ةَبـةض "قًى ايًة عًيـة وغـًِ" نـة ئـةويـ     دووةمي بةشي
 زةبيَتةوة بة غـآ دـؤض:

 .رٚاٙ ايتعرَمٟ( نٓ .. سٝجُا اهلل اتلفةضَايؿـتةناْو نة فةضَووْو، وةى فةضَوويةتى: )

ــةتو: "   ــو، وةى فةضَووي ــة نطزووْ ــاْو ن ُأصععً"ٞ" رٚاٙ صععًٛانُا رأٜتُععْٛٞ  نطزةوةن
، يةبةضناوش ٖاوةيْو ْويَصش نطزوةو فةضَوويـةتو: وةى َٓتـإ بـيين ْويَـصّ     ايبؼارٟ

َٓاغـههِ( ضواة َػـًِ، سـةدو     يتععخػمٚا نطز، ْويَـص بهـةٕ، يـإ فةضَوويـةتو: )   
 نطزوةو فةضَوويةتو: ئيَـوةف ئاوا سـةز بهةٕ.

(ى، واتـة: ؾــتيَو   ايتكرٜراتإ )وة دؤضش غـيَيةَو غوْٓةت بطيتيـة ية زإ ثيَساٖيَٓـاْةن 
يةبةضناوش ثيَ ـةَبةض "قًى ايًة عًيـة وغـًِ" نـطاوةو ئـةويـ ضِةظاَةْـسيو يةغـةض       
زةضبطِيوة، بؤ ويَٓـة: عةَطش نوضِش عام "خواش يـآ ضِاظش بآ"،  وةى ية غـوْٓةتسا  
ٖـاتوة: ية سايَيَهسا نة بةضثطغو نؤَةيَيَو ية دـةْطاوةضإ بـووةو يـة غـةفةض بـووٕ،      
ؾـةويَو ئيشتيالَى بووة، تةيـةؾنووَو نـطزوةو خـؤش ْةؾـؤضزوةو، ثيَؿـٓويَصيو بـؤ       

 عًٝع٘ نطزووٕ، ئٓذا نة طةضِاوْةوة، ٖاوةيَةناْو ئةو َةغةيةيإ بؤ ثيَ ــةَةضش خـوا "  

" باغـهطزوةو ئـةويـ فةضَوويـةتو: ئايـا ثيَؿـٓوَيصييت بـؤنطزٕ يـة        ايصعالّ و ايصعال٠
ـجيؼ بووش  ئةويـ طوتو: بةيَآ، نوْهة يـة  ناتيَهسا نة خؤيؿت ْةؾـؤضزبوو، يةؾ

ڃ  چ  چچ   چ  ڇ   ڇ    ڇ  ... ژ خواش بةضظّ بيػــتوة فةضَوويـةتو:   

واتة: خؤتإ َةنوشٕ خوا يةطةيَتإ بة بةظةيية، تطغاّ ئةطـةض   ،ايٓصعا٤ ژڇ  ڍ  

وغـًِ" ثيَهـةْوء    عًٝع٘ خؤّ بؿؤّ يةغةضَإ بـُطّ، ثيَ ةَبةضش خـواف "قـًى اهلل   

ٞ  شٓٔضَوو، بطِواْة: )ٖيهو ْةفة ٕ ( و )قـشيض ابـٔ   334:داٚد أبع (، 1315: سبعا
زياضة نة ٖيهو ْةفةضَوو و ثَيهـةْو، َاْـاش وايـة ضِاظييـة، ئٓذـا ئـةوة ثيَيـسةطوتطآ:        
زاْجيَــساٖيَٓإ )تكطيــط(، بــةيَآ زيــٔ بطيتيــة يــة قوضئــإء غــوْٓةتء تــةْيا ئــةو زوواْــة  
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ثابةْسنةضٕ، ئةوش زش ٖةَووش: )ئٓذـا قػـةش ظاْايـإء ئيذتيٗـازش ظاْاياْـة، يـإ       
خةوْة، يـإ ئيًٗاَـة، يـإ فريِاغـةتة( ٖـةَووش زةطوجنـآ وةضبطـريآء زةؾـطوجنآ         

 وةضْةطريشَ، بةيّ ٖيهو ثابةْسنةض ْية بؤ نةؽ. 

ـ   ةوة، غـةضةتا يـة   ئيَُـة ٖـةويَسةزةئ ية زوو بطِطةزا بةطوؾطاويو بابةتى )خـةوٕ( بتويَصيٓـ
بطِطةى يةنةَسا يـة ضِواْطةى قوضئاْى بـةثَيعةوةو، ثاؾـإ يـة بطِطـةى زووةَـسا يـة ضِواْطـةى        
ـــشن ٖةيَػـــةْطيَٓشنء،    ــاضزةى خــةوٕ بيٓ ــسةزةئ زي ــةضِيَعةوة، ٖةويَ ــةضش ب غــوْٓةتى ثيَ ةَب

 زةضيـبدةئ نة تا ض ضِاززةيةى ئيعتيبـاضى ثيَسةنطآء ثؿـتى ثآ زةبةغ آ 

 طاْنْى خـةوٕ ية ِرواْطـةى قوِرئــاْةوة:ٖةَيضـةْ -1

ئايا خةوٕ َتُاْةى ثيَسةنطَش يإ ْـا  زةَيـَيِ: بـةَيآ، نـوْهة خـواش ثـةضوةضزطاض يـة        

وايػالّ"و  ٖةّ بؤ غةيطش ثيَ ةَبـةضإ، بـة    عًُٝٗا ايصال٠قوضئاْسا، ٖةّ بؤ ثيَ ـةَبةضإ "
 ططْطيوء بايةر ثيَـساْةوة باغـو خةوْو نطزوة، بؤ ويَٓـة:

وايػالّ" ناتيَـو نـة خـةوٕ زةبيٓـآ ئيػـُاعيًو       ايصال٠ عًٝع٘( يةباضةش )ابطاٖيِ(ةوة "1
نــوضِش غــةضزةبطِآء، ثــاف بيَساضبووْــةوة ئــةّ وتوويَــصة يــةْيَوإ خــؤشء نوضِةنةيــسا 

ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  جب  حب  خبمب    ...ژضِووزةزات: 

ٻ   ٱ  ٻ ىب   يب  جت   حت  ختمت  ىت  يت   جث  مث  ىث  يث  حج   

واتة: )ئيرباٖيِ( طوتو: ئةش ضِؤيَة طيإ! َٔ ية خةوْـُسا بيٓـيِ  ، ايصعافاتٻ     ٻ  
نة تؤّ غةضزةبطِش! ئٓذـا بعاْة ضِات نييـة  )ئيػُاعيٌ( طوتو: ئةش بابو خؤّ! نـيت  
فةضَإ ثيَهطاوة بيهـة، ئةطةض خوا بيـةوشَ ية خؤضِاططامن زةبيٓـو، ئٓذا ناتيَـو ًَهـةض   

 فةضَاْو خوا( وة يةثةوضِوو خػـيت.بووٕ )بؤ 

ڀ   ڀ  ڀڀٺ  ژ بةيَـآ زواش ئةوة خـوا ععّودٌّ بـة ئيــربِاٖيِ زةفـةضَوآ:     

واتة: خةوْةنةت بةضِاغت طيَطِا )ديَبـةديَـت ، ايصافات ژٺ  ٺ   ٺ  ٿ  
 نطز( ئيَُة بةودؤضة ثازاؾيت نانةناضإ زةزةيٓــةوة.
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ّ" ئيػُاعيًو نـوضِش زيَٓيَتـة غـةض غـةضبطِئء     زياضة ثاف ئةوةش ئيربِاٖيِ "عًية ايػال
يةثةوضِوو، زةرناتة غةضظةوشء نةقؤش بةثؿـتةًَسا زيَٓآ، بـة فـةضَاْو خـوا ْـايربِشَء،     

(ش ئيػـُاعيٌء يـةدياتو   ايسعدا٤  نبعغثاؾإ خوا بةضاْيَو زةناتة بةزيٌء بةيطيَـطِةوة )

 ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ وش غـــةضى زةبـــطِضشَ، وةى خـــوا فةضَوويـــةتو: 

 واتة: قوضباْييةنى َةظْـُإ نطزة قةضةبـووى. ،يكافاتا

، خـوا فــةَوويةتو:   ايصال٠ ٚايصعالّ"  عًٝ٘( يةباضةش ثيَ ةَبـةضش خاتةَةوة َوسةؾنةز "2

﮶ ﮷  ﮸   ﮹   ﮺ ﮻   ﮼  ژ  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ 

               ﮽ ﮾  ﮿  ﯀    ﯁   

واتة : بيَطوَإ خـوا خةوْو ثيَ ةَبةضةنةش ، ايستعض ژ           
خــؤش وةضِاغــت طيَــطِاو ٖيَٓـــايةزش، بةزيَٓياييــةوة، بــةبآ تــطؽ زةنــٓة ْيَــو َعطــةوتو 
سةضِاَةوة، ية سايَيَهسا نة قصش غةضتإ تاؾـطاو و نـوضتهطاوة زةبــآ،  بيُتـإ ْابـآ،      

 هو ْيَعيهو ٖيَٓـاية ثيَـ. ئةوةش ئةو زةيعاْآ ئيَوة ْةتاْسةظاْو، بؤية ثيَـ ئةوة غةضنةوتٓيَ

ٖةَووش بطيتيـة ية تةعبريش  ٚايصالّ" ايصال٠ "عًٝ٘ ( ٖةضوةٖا شيـاْو )يوغف( ثيَ ـةَبةض3
ئةو خةوْةش  نة ية غةضةتاش تةَةْو َٓسايَييـةوة زةيبيٓـآ، وةى خــواى ظاْـا  يـةوباضةوة     

ــةضَووآ:  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى    ى  ائ  ائ    ەئ  ژ زةفـ

واتة: ناتيَو يوغف بة بابو طــوت:   ،يوغف ژەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   
ئةش بابو خؤّ! َٔ َاْـنء خؤضو ياظزة ئةغـتيَطةّ بيٓشن نطِْووؾيإ بؤ َـٔ زةبـطز، نـة    
ييَطةزا َةبةغيت ية نطِْووف، واتة: ضيَعيإ ية َٔ زةطـطت، وة تةعبريةنـةش ئةوةيـة نـة     

ئـةو يـة    زايوء بابء ياظزة بطايةنةش ضيَـعش ييَـسةططٕء تةسييــةش بـؤ زةنـةٕ، يـاْو:      
َةقاَيَهـسا زةبـآ نة ئةوإ ٖةَوويإ ضِيَعش ييَـسةططٕ، ئةويـ زواش ئةوةش نة بطانـاْو  
زةرنةْة بريةوةو زوايو زةضزةٖيَٓطشَء زوايو ية َيػط زةفطؤؾطشَ، وةى نؤيًةيةى، ئٓذا ية 
َايَو عةظيعش َيػط بوختـاْو خطاثو ثيَـسةنطشَء، زوايو ظيٓـساْيو زةنطشَ، ئٓذا نة يـة  
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ٓسإ زةضزةنآء نطاغةنةش بة بطاناْو زا زةْيَـطآ، وة ناتيَو نطاغةنة بةغةض نـاوش  ظي
بابيسا زةزةٕء بابو ناوش نـاى زةبٓـةوة، زوايو بابء زايهوء ٖةض ياظزة بطايةنةش زيَـٔ  

چ   چ  چ  ڇ  ژ : بؤ َيػط، وةى خواش ناضبةدآ يةوبـاضةوة زةفةضَووشَ

ژ  ژ  ڑ    ڈ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ    ڎ  ڎ  ڈ 

ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ    گ    ڳ   ک   ک  گ     گ          ک       کڑ   

ہ    ہ  ہ ہ  ھ  ھ  ھ  ۀ  ۀ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  

﮹  ﮺     ﮻   ﮷ ﮸  ﮵   ﮶  ﮴   ﮳   ﮲     ژ ﮼ ھ  ےے  ۓۓ  
وايػالّ" ضيَعش ية بابء  ايصال٠ عًٝ٘( "ٜٛشفواتة : ئٓذـا ناتيَو نووْة مش ) ،ٜٛشف

زايهو ططتء سةواْسْيةوةو يةغةض نوضغو زايٓإ، وة طوتو: وةضْة َيػطو ْيؿـتةديَزن  
ئةطةض خوا بيةوَش، ثاؾـإ ٖةَوويــإ ضَيعيـإ يَيطـطتء نِطْووؾـيإ بـؤبطز، )واتـة:        
تةسييةيـإ بؤ نطز، نوْهة وؾةش غـةدسة تةسييـةو نةَاْةوةو زةغت بة غيٓطةوة ْإ 

ةْآ( وة طوتو: ئةى بابى خؤّ! ئةوة تةئويـٌ )تةئويٌ واتة: غةضةجناّ(و ٖاتٓة زش زةطةي
خةوْةنةش ثيَؿووَة، نة ثةضوةضزطاضّ ٖيَٓـايةزش، وةنانةش يةطـةٍَ نطزّ نة ية ظيٓسإ 
زةضباظش نطزّ، وة ئيَوةؾـو ية بيابـاْةوة ٖيَٓــا، ثـاف ئـةوةش ؾـــةيتإ ْيَـواْو َـٔء      

بيَطوَإ ثةضوةضزطاضّ ٖةضنـو بيةوشَ بة ثةْٗاْهاضيو زةيهـات،   بطاناْـُو تيَهـسابوو،
 بةضِاغـيت خوا ظاْاش ناض بةديَيـة.

وايػـالّ" وةسييـة، بؤيـة     ايصعال٠ ( ئٓذـا ئةطةض بطوتطشَ: خةوْو ثيَ ــةَبةضإ "عًيـة   4
َتُاْةى ثيَسةنطآ، بةيّ ٖو غـةيطش ئـةوإ واْيــة، زةيَـيشَن بـةيّ زوو ٖاوةيَةنةيؿـو       

ةبيٓٔء )يوغف( بؤيإ تةعبري زةناتء خةوْةناْيؿيإ ضِاغـت زةضزةنـٔ، وةى   خةوٕ ز
(ش )يوغف(زا ٖاتووٕ، نة يةنيَهيإ ية خةوْيـسا َـةش   41( و)37و 36ية ئايةتةناْو )

)ؾةضِاب(ش طيَطِاوةو، ئةوش زيهةؾيإ غـيٓية خواضزْيَهو يةغةض غةضش زاْـاوةو بايَٓـسة   
ــاظب  ــة زةضب ــإ خــواضزوةو، يوغــفيـ ب ــإ، ييَي ووْو يةنــةَيإء ئيعــساَهطاْو زووةَي

 خةوْةناْيإ ييَهـسةزاتةوة.
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( ٖةضوةٖـا ثازؾاف خـةوٕ زةبيٓـآ، نة سةوت طويَة طةْـُو بيَـسإء سـةوت َاْطـاش    5
يةِض، سـةوت َاْطـاش قةَيـةو و سـةوت طوَيـة طةْــُو ثـطِزإ زةخـؤٕ، وة )يوغـف(          

ؿـةيةنو ئـابووضيو ثـاظزة غـايَة     خةوْةنةش بؤ تةعبري زةناتء، ية ئةجناَو ئـةوةزا ْةخ 
(زا 49تـا   43زازةْآء، َيػط ية قاتء قطِيوء ططاْيو زةضبـاظ زةبآ، وةى ية ئايةتةناْو )

 ٖاتوة.
ــةنى    ـــع، ٖةضنــةْسة خــةوٕ وةى بةيَطةي ــاْى بةثيَ ــةناْى قوضِئ ــةثآى ئايةت ــة: ب نةوات

ةطوجنـآ ييَيــةوة   ؾـةضعيوء بة بةؾيَو ية ئـايشن )ئيػـالّ( زاْـاْطآ، بةيّ زةضواظةيةنـة ز 
ثةش بـة ٖةْـسَيو يـة ْٗيَٓييــةناْى ئيَػــتاو زاٖـاتوو بـربآ، بـةيّ بَيطوَـإ بـة َـةضدى            

 ضِاغـتبووْى خةوْةنة. 

 ٖةَيضــةْطاْنْى خةوٕ ية ِرواْطةى صــوْٓةتةوة: -2

بةثيَويػتى زةظامن ثاف غةضجنساْى )خةوٕ بيٓشن( يـة ضِواْطـةى قوضئاْـةوة، ئاَـاشةف      
ةضَايؿـيت ثيَ ةَبـةض "قًى اهلل عًية وغًِ"، تانو بعاْـطشَ نـة خــةوٕ    بهةّ بة ٖةْسشَ ف

وةى طو:: بةيَطةش ؾـةضعيو ْيـةو، بة خـةوٕ ٖيس ؾتيَو سةيٍَ يـإ سـةضِاّ ْابـآ، وة    
ٖيس ؾتَيو بة خةوٕ وادت ْابـآ يـإ قةزةغـة ْابـآ، بـةيّ خـةوٕ َتُاْـةى ثَيـسةنطآء         

ــؤ بةضنــاو ضِووْيــوء بة  ــؤ زةنــطآ، ب ــؤ زيَدؤؾــهطإء   سيػــابى ب ـــو خــؤزيسنء، ب ضثيَ
 ئاطازاضنطاْةوة:

( وة 2261وغًِ" ية فةضَايؿتيَهسا نة )َػـًِ( بـة شَـاضة )    عًٝ٘( ثيَ ـةَبةض "قًى اهلل 1

ٟ ( وة )5021( ، ٖةضوةٖا )أبـوزاوز( بـة شَـاضة )   7044( بة شَاضة )خبعارٟ) ( بـة  ترَعم

َب( ٖيَٓاويـاْة، زةفـةضَوش2277َشَاضة ) ٕٔ، َفعٔإَ ا     : طاير ؤاَٜعا  َٔ ايعَّعٝاَطا َبع ِو  ًِع َٚاِيشو ٘ب  َٔ ايًٖ
َٗعا       َٖا َفٔإَّْ ٔا َظعر  َبع ٘ب  َّ ا ببايًٖع َِٚيََٝتَعع ٙب َثالًثا،  ٔا ََٜصأر ٓاُسحا َع ًَِٝ ٘و َف ٖو ًُا َِٜهَر ًِ ِا سو َِ َأَسدوُن ٔا  َسًَ َيع

ٙوص،  واتة: "خةوْو نـاى يـة خواوةيـةو، ظضِة خـةوٕ )يـإ خـةوْو ْـاخؤف( يـة         َتطورَّ
يتاْةوةية، ئٓذا ٖةضناَيَو ية ئيَـوة ظضِة خةوْيَهو، )يإ خـةوْيَو نـة ثيَـو ْـاخؤف     ؾة

بوو( بيين، با غآ داضإ تف يةمش نةثو بهـات، وة با ثةْا بة خوا بططشَ يـة خطاثـةش   
 ئةو خةوْـة، ئةوة ظياْو ثيَٓاطةيةْـآ".
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َٔ    ط( ٖةض يةوباضةوة ثيَ ةَبـةض "قًى اهلل عًية وغًِ" زةفةضَوآ: 2   َبع اير ؤاَٜعا ايصَّعايبَش١ُ 
ٙب،      ٔا ََٜصعأر ٓاسبعحا َعع ًَِٝ َٗعا َظعٝا٦ًا َف ٓا َب  َٙ ٔا َرَأ٣ روؤاَٜا َفَهٔر َُ ٕٔ، َف َٔ ايعَّٝاَطا َب ٛا٤و  َٚاير ؤاَٜا ايصَّ ٘ب،   ايًٖ

ٕا َرَأ َٗا َأَسًدا، َفٔإ َٚاَل ٜوؼاببرا بب ٙو،  ٕٔ؛ اَل َتطور  َٔ ايعَّٝاَطا َب ٘ب  َّ ا ببايًٓ ًِٝوباعبرا، َِٚيََٝتَعع ٣ روؤاَٜا َسَص١َّٓ، َف
ٔا ٜوشبب ص.رٚاٙ ايبؼارٟ: ََ واتة خةوْو باف يـة  ، 5862، َٚصًِ، 7005َٚاَل ٜوؼاببرا ٔإآل 

خواوةية، وة خةوْو خطاخ يـة ؾـةيتاْةوةية، )خـةوْو خـطاخ ئةوةيـة نـة زَيـت ثَيـو         
ةوْةنـةزا  ْاضِةسةت بآ، يإ تطغٓاى بآ(، دا ٖةضنةغآ خةوْيَهو بيين، ؾتيَهو يـة خ 

بيين ثيَيو ْاخؤؾبوو، با غآ داضإ تف ية مش نةخ بهات، وة با ثةْا بة خوا بططشَ ية 
ؾةيتإ، بيَطوَإ ظياْو ثيَٓاطةيةْآ، وة با بؤ ٖيس نةغـيَهو ْةطيَطِيَتـةوة، بـةيّ ئةطـةض     
خةوَْيهو باؾو بيين، با زيَدؤؾبــآ، وة بـا بـؤ ٖـيس نةغـَيهو ْةطَيطِيَتــةوة، َةطـةض        

 وشَ.خؤؾو ب

: طإ ا ية فةضَايؿـيَهو زيهةزا فةضَوويةتو ٚايصالّ" ايصال٠ عًٝ٘(  ٖةضوةٖـا ثيَ ةَبـةض "3
ِٔ تهمبو، ٚأصعدُقهِ رؤٜعا أصعدُقهِ سعدٜجّا، ٚرؤٜعا       ٕو يعِ تهد روؤٜا املصً اقتعرب ايسَا

٠َّ، ٚايرؤٜا ثالث١ْ: فرؤٜا ايصعايبَش١ب ب  ِٔ دس٤  َٔ مخٕض ٚأربععني دس٤ًا َٔ ايٓبع ععر٣  ايعُصً
ٕٔ َٔ ايععٝطإ، ٚرؤٜا َعُا ٜوشد خو ايعُر٤و ْسَصع٘، فإٕ رأ٣ أسعدونِ   َٔ اهلل ، ٚرؤٜا ذبسٜ

ٌ ، ٚال ٜوشعد خا بٗعا ايٓعاَطص.رٚاٙ َصعًِ         ًِٝوصع ِا ف ًِعَُٝك ، ٚايتععرَمٟ  5865َا ٜهعرٙ، ف
واتة:ناتيَو نة زواضِؤش ْعيو زةبيَتـةوة، )يـإ ناتيَـو نـة      ، 5019، ٚأبٛداٚد 2270

زةبيَتـةوة، يةواْةية ئاَاشة بآ بؤ تةنٓؤيؤشياش ثةيوةْسييةنإ( ْعيو زةبآ نة  نات نوضت
خةوْو َػويَُإ زضؤ زةضْةنآ، )واتة خـةوْو ضِاغـت ظؤض زةبـآ( وة ناَـةتإ قػـةش      
ضِاغت  بآ، خةوْةنةيؿو ضِاغت ة، وة خةوْو َػويَُإ بةؾيَهة ية نـٌء ثيَـٓر بةؾـو    

زيهةزا باغو نٌء ؾةف بةف نطاوة( وة خةوٕ غـآ   ثيَ ةَبةضايةتو، )ية فةضَووزةناْو
دؤضة: خةوْو باف َوشزةية ية خـواوة، وة خـةوْيَو زيَتةْطهطزْـة يـة ؾـةيتاْةوة، وة      
خةوْيَهيـ نة ئيٓػإ بري ية ؾتيَو زةناتةوة، ؾتيَو ية زيَيسا ٖةيـة خوييـايةى، خـةوْو  

ـ  ـو نـة ثيَـو ْـاخؤف بـوو، بـا      ثيَـوة زةبيٓـآ، ئٓذا ئةطـةض يةنيَو ية ئيَوة خةوْيَهو بيٓ
 ٖةيَػـآ زوعا بها، ياخوز ْويَـص بهــات، وة با بؤ نةغـو ْةطيَطِيَتـةوة.
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ّٔ ( وة ٖةضوةٖا يةباضةش بيٓـطاْو خؤيـةوة ية خةوْسا، فةضَوويةتو4 ََُٓعا ٔا َرآْبٞ فبٞ اِي : طََع
ٌو ببعٞص. رٚاٙ َصعًِ:   َُجَ، َٕ ال ََٜت ٝاَطا َٕ، ايعَ، واتـة: ٖـةض نةغـيَو يـة     ، 5879َفَكدا َرآْبٞ َفٔإ

خةوْسا َين بيٓـو، ئةوة بيَطوَإ َين بيٓيوة، نوْهة ؾـةيتإ ْانـيَتة غـةض ؾـيَوةّ، وة    

َٔ رآْٞ فعٞ ايّٓٛ، فكد رآْٞ، فإْ٘ الٜٓبغٞ يًعٝطإ إٔ ٜتعب٘ بعٞ( رٚاٙ  فةضَوويةتى: )
 . 5883َصًِ: 

نةواتة: خةوْو باؾو ئيٓػاْو ئيُاْساض بةطؿـيت بةؾيَهة ية نٌء ؾـةف، يـإ نـٌء     
ثيَٓر بةؾو ثيَ ةَبةضايةتيو، بةيّ خةوٕ بيـٓشن بـة ثيَ ةَبـةضةوة "قـًى اهلل عًيـة وغـًِ"       
بةتايبةت، ئةوة سونُيَهو زيهةش ٖةية، نوْهة خةوٕ بيٓشن بـة ثيَ ةَبـةضةوة، ٖـةَووش    

ةفػو ثيَوة ْيـة، وةى خـةوٕ زيـتين طؿـيت نـة غـآ دـؤضة،       ٖةض باؾةو بةؾو ؾةيتإء ْ
ئةويـ ية غؤْطةش ئةوةوة نة ؾةيتإ تواْاش خؤبطزْة غةض ؾيَوةش ثيَ ةَبةضش خوا "قًى 
 اهلل عًية وغًِ"ء خؤثيَهواْسْو ْيـة، وةى ية فةضَايؿـتةناْسا بةضِووٕء ضِاؾهاويو ٖاتوة.

ـ   رؤٜعا ؾاياْو باغيؿة خـةوٕ )  آ، ض ثيَـوةى ببيٓـطآ، ٖةضيـةى    ( ض َطؤقنــ خـؤش بيبيٓ

: طرؤٜععا سيػــابة، وةى ثيَ ةَبـــةضَإ َوسةؾنــةز "قــًى اهلل عًيــة وغــًِ" فةضَوويــةتو
،  واتة:" خةوْـآ َػـويَُإ بيبيٓآ، يـإ  5872ص ضواة َػًِ: ي٘ تر٣يطاٖـا أو  ايعُصًِ

 ثيَيـةوة ببيٓـطآ )ٖةض يةنـة(".

 بيـٓيٓــةوة  ضـةْن ئا ـادارييـةني  زْـط يةبــارةي خــةوٕ 

ٖةَوو خةوَْيو بةؾـَيو ْية يـة نـٌء ؾـةف بةؾـو ثَي ةَبةضايـةتيو، بـةَيهو ئـةو         يةكـةم :
 خةوْةش بةو ؾـيَوةيةية، زوو َةضدو ٖـةٕ:

خةوْةنة ية خوزش خؤيسا باؾبـآء خطاخ ْةبآ، واتة: ْة ية ؾــةيتاْةوة بآ، ْة ية  8يةك

ايرؤٜا ايصاحل١ ْةفػـةوة، نوْهة ثيَ ــةَبةض "قًى اهلل عًية وغًِ" فةضَوويةتو: ط
٠َّص رٚاٙ َصًِ:   .5872دوس٤  َٔ شعت١ٍ ٚأربعني دعس٤ّا َٔ ايٓبعع

 ية ثيَ ةَبةضايةتو".واتة:" خةوْو باف بةؾيَهة ية نٌء ؾةف بةف  
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خــةوٕ بيٓةضةنــةف َطؤقنيَهــو َػــويَُإء باؾبـــآ، وةى ثيَ ةَبــةضش خــوا        8دوو

: طرؤٜعا ايردعٌ ايصاحل دس٤و َٔ شت١ ٚاربععني دعسّا َعٔ ايٓبع٠ٛص رٚاٙ     فةضَوويـةتو
رؤٜا ايعُخَٔ دس٤  َعٔ شعت١ ٚأربععني دعس٤ّا َعٔ      وة فةضَوويةتى: ط، 5873َصًِ: 

٠َّ( رٚاٙ ايبؼارٟ:  .6987 ايٓبعع
خـةوٕ ثيَويػـيت بة ييَهساْةوةش ضِاغـت )تعبري قشيض(، ٖةيـةو ٖـةَوو نةغــيـ     8دووةم

ئــةو تواْايــــةش ْيـــة، ٖةضبؤيــــةف يةنيَــــو يــة َوعذيــــعةناْو )يوغــف( "عًيــة 
 ايػــالّ" بطييت بووة ية ييَهساْةوةش َاْاش خـةوٕ، وةى خوا "ععّ ودٌّ" فةضَوويةتو:

  ...ۅ  ۉ  ۉ  ې    ېې  ې  ى  ىائ    ...ژ

واتة: وة ئاوا بةوؾيَوةية يوغفُإ زةغ ِؤيؿتوو نطز ية ظةويـسا، وة بـؤ   ، ٜٛشف ژۈئ  
 ئةوةش ية َاْاش خةوْاْو فيَط بهـةئ.

وةى ثيَؿ يـ بامسإ نطز غةضدةّ ظاْايإ، يةغةض ئـةوة يةنـسةْطٔ، نـة خـةوٕ      8سيَيةم
وء بةضنـاو ضِووْيـوء ئاطازاضنطزْةوةيـةو، بـةٖيس     ئةطةض باؾيـ بــآ، تـةْيا زيَدؤؾـي   

دؤضيَو زضوغت ْيـة بؤ بواضش سةضِاّء سةيٍَء فةضِظو غــوْٓةت ثؿــيت ثيَببةغـ آ،    
نوْهة غةضناوةش زياضيهطزْو سونُة ؾةضعييةنإ، تةْيا ؾـةضيعةتو بةضدةغـتةية يـة    

نــة  قوضئإءغــوْٓةتسا، نةواتــة، ٖــيس نــةؽ بــؤش ْيــة بةثؿــت بةغــسن بــة خــةوْيَو
بيٓيوويةتو، يإ ثيَيـةوة بيٓطاوة، ؾتيَو يةغةض خؤش ثيَويػت يـإ قةزةغـة بهـات، يـإ     

 ؾتيَو بؤخؤش بة ضِةوا يإ ْاضِةوا زابٓـآ.

ٖةض بؤيةف ثيَ ـةَبةضش خوا "قًى اهلل عًية وغـًِ" ْـاوش يـة خةوْـة باؾـةنإ ْـاوة:       

يعِ ٜبعل َعٔ ايٓـبعع٠ٛ إآل ايعُبعَ،ععرات،    ( وةى فةضَوويـةتو: طايعُبعَ،راتزيَدؤؾهةضةنإ )
واتة: ٖيس ؾتيَو ية ، 6990قايٛا َٚا ايعُبعَ،عرات؟ قاٍ: ايرؤٜا ايصعاحل١ص رٚاٙ ايبؼارٟ : 

ثيَ ةَبةضايةتيو ْةَاوةتةوة دطة يـة زيَدؤؾـهةضةنإ، طوتيـإ: ئٓذـا ئايـا زيَدؤؾـهةضةنإ       
 نشن  فةضَووش: خةوْو باؾة.
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 الَي بابــه شـةرداٌ كردىةوةي م

 بؤ جارى يةكــةو دواى لة مــاأل دةرضووىــه
 

زواش ئةوةش نة َاوةيةى يةطوْسش بةضزةضِةف َاَةوة، ضِةْطة نواض َاْطيَـو بووبـآ، بـة    
ثيَويػتِ ظاْو نة غةضيَهو َايَةوة بسةَةوةو، بعامن نؤْٔء بيَُةوة بؤ باؾووضش نوضزغـتإ،  

( بوو، نة غايَيَهو يـةنذاض  1982ةوةو، ية غةضةتاش )ئةوة بوو نة بة ثيَيإء بة قاناغيو ٖاطن
بة غةضَاو غؤيَةو تووؾبوو، ٖا: بة زؤيَو ْيَوظةْـنء ظةيَآء قامسةضِةؾـسا، نـوضِة خـايَيَهِ    
يةوآ ثيَؿُةضطة بوو، ئةػنةز ئيرباٖيِ ضِةغووٍَ، نوضِش خاٍَ بطايـُُِ  بوو،نة زوايو نوشضا 

بسويَة(، ئيَػـتاف َاوة، نـاى ئةػنـةز ئـةو ناتـة     خـوا عةفووش بها، بطايةنو ٖةية ناى )عة
ثيَؿُةضطةش يةنيَيت بوو، َٔ نة نووّ ئةويـ يةويَبـوو، طوتو: بؤ نوآ زةنـو  طـو::   
زةَةوآ غةضيَهو َايَةوة بسةَةوة، طوتو: باؾـة، ئيَُةف يةّ ضِؤشاْـةزا َـةفطةظةَإ ٖةيـة،    

ةضة، يةويَؿـةوة ضيَُٓاييـت زةنـةئ    زةَاْةوآ بةضةو قةيتوونإ بهشن، تؤف  يةطةٍَ ئيَُـة و 
نؤٕ بطِؤش، ئاوا بطِؤيةوة ضِشيَِ زةتططشَ، نوْهة قاناغوء ئةَطش ططتٓـت ٖةيـة، ئٓذـا يـة     
طةضِاْةوةَسا ية بٓهةناْو يةنيَيت ْيؿـتُاْيسا زةَاَةوة يةطةٍَ ئةو نـوضِة خايَـةّ زاو، تووؾـو    

ــص بــووّ، نــة ئايَكــةناْو زووةّء غــيَيةَو   ـــو ئيػــالّء ضِيَهــهاْيإ نؤَــةيَيَو  وتوويَ نتيَب
ثَيهٗيَٓاوة، نـة يـةنَيهيإ بـةّ ْاووْيؿـــاْةية: )ئيػــالّ ئيػــالَة، ْـة ئايسياييــعَة، ْـة          
َاتطياييـعّ(، يةنيَهو زيهةيؿيإ بةّ ْاووْيؿاْةية: )ئيػالّ وضيانةضةوةية، ْةى تطيـاى(، وة  

يطيَهو نؤَةيَـةش ئيَـطإ، يـة    ئايَكةش يةنةَيؿيإ ئةويـ وتوويَـصيَهو زيهـةبووة يةطـةٍَ نـاز    
نارناْةش سيهُةت ية ؾاضؤنهةش غةضزةؾت، ئةويـ زواش ئةوةش نة ية ضِاْيـة طةضِاَةوة، 
ْاووْيؿاْو ئةويـ بـةّ دؤضةيـة يـة نتيَبــو: )زةبـةضَيو ضِانـووْو ئيػـالّء ضِيَهـهإ(زا،         

 )غةؽناْسْو بووْو خوا( ئةو نابطايةف: بابايةنو َاززيـو )َاتطياييػت( بوو.
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زياضة يةطةٍَ شَاضةيةى ية بةضثطؽء نازيطاْو يةنيةتيسا وتوويَصش ظؤضَإ بوو، بـةضِيَوةيـ  
نة زةضِؤيؿتشن ٖةض َوْاقةؾةَإ بوو، تا طةيؿـتيٓة قةيتوونإ، يةوشَ بةضثطغةنةيإ طوتو: 
، ٖةيَويَػيت تؤّ ظؤض ثآ غـةيطة، طو:: بؤنو  طوتو: تؤ ئيَػـتا بةتاقو تةْيا يةطةٍَ ئيَُـةزا 

يةنيَيت يةنو طةوضةو ظةبةمح، باؽء خواغو ئيػالّء ئيػــالَيو نيتــة  ئيَػـتا نـوا نـآ      
يةطةٍَ ئيػـالَة  َٓيـ ثيَهةْيِء طو:: باؾة ئيَوة بؤ ٖيَٓسة بيَئـاطإء ٖـةض خؤتـإ زةبيـٓٔ     
يـا  ييَطة يةو ؾارء زاخةزا غـةضتإ ثيَهةوة ْاوةو وا زةظأْ زْيـا بةؽ ئيَوةش تيَـسإ ! نانـة زْ  

ظؤض قةضِةبايَ ـة، وة ئيػالّ زيٓيَهو َةظْة، ئيَوة بهٔ غويَٓٓـةوةو ؾاضةظابٔ، وةى نـؤٕ َـٔ   
ــوة ؾــاضةظا ء،    ــةو فيهــطةش ئيَ ــة بةضْاَ ــوةو ي ــة َاضنػـــيعَةنةش ئيَ ــةوةتا ٖةويَُــساوة ي ئ
َوْاقةؾةتإ يةطةٍَ بهةّ، نةنو ئيَوة ٖيس ية ئيػالّ ْاظأْ! بهٔ غويَٓٓةوةو ؾاضةظابٔ، بؤ 

ةوةش ئيَوةف بتوأْ َوْاقةؾةيةنو عيًُيياْةو بابةتيياْة يةطةٍَ َٓسا بهةٕ، زيـاض بـوو ظؤضش   ئ
ثيَػـةيط بوو، طوتو: بةضِاغيت يةخؤضِابيٓيٓةنة: ثيَػـةيطة، ئيَُة ئـةو ٖـةَوو َوْاقةؾـةيةت    

ٔء يةطةيَسا زةنةئء وتوويَصَاْة، نةنو بؤَإ ْاغـةيـُيَين!! طو:: ئاخط ئيَوة يةغةض ْاٖةق
بةيَطةتإ بةزةغتةوة ْية! بةٖةضساٍَ، ئاخري ضؤش نة ويػتِ قةيتوونإ بةديَبٗيًََِ، نـة تـةْٗا   
ؾةويَو يةوشَ َاَةوة، ئةو نوضِة خايَةّ يةطةيَِ ٖات، ٖات، ٖةتا ئةو ؾـويَٓةش نـة بـةزيوش    

ثـةضِش،  طوْسش )غيَوةيؼ(زا زةيطِواْو، طوتو: نانة دا ييَطةوة زةضِؤش، بة )بيَـجايٕ(زا تيَسة
زواش ئةوة زةنيتـةوة زيَيةناْو )غووضةزشَ(ء )ئاؾكويَهة(و ثاؾـإ )قطِْاقـةو(و )ثؿتئاؾـإ(    
زةنو بؤ ئةو ؾـويَٓاْة، بـةيّ ئاطازاضبـة ئـةو ْـاوة ٖـةَووش نـؤيَةو نةغـو ييَٓيـة، َةطـةض           
ؾواْيَو، طاواْيَو، زاضنةضيَو، ضاونييةى، نةغـيَهو وا ببـيين، ئةطـةض ْـا نـؤيَةو ٖـيس       

 ْيـة ضِيَُٓاييت بهات! طو:: باؾة بةٖةضسـاٍَ زةضِؤّ بةتةَـاش خوا.نةغيَو 

 ية قةآلاتوونـاْةوة بةرةو ِراْيـــة :

ئيسى ئةوةبوو ضِؤيؿتِ، بةيّ ساٍَ و وةظعيَهى ظؤض قوضؽ بوو، غةفةضيَهى ظؤض ظةػنةت 
بوو، نـوْهة نةؾــى ظغـتإ بـوو، ئـةو ضِؤشةف يـة بةياْييــةوة بـاضإ بةييعَـة زةبــاضىء           
ْةوةغــتا، َٓيـ بةتاقى تةْيـا، ْةؾـاضةظا، ْةَسةظاْى زوايى بؤ نوآ زةنِء ثاؾـإ غـةضّ   
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تا نة بؤخؤّ بريى ييَسةنةَةوة، ئـةو َةغـةيةيةّ زيَتـةوة بةضنـاو: زةيَـئَ      بةنوىَ زةطـا، ئيَػ
داضيَو نابطايةى، ثًَٓـن بووة، ؾيَطبووة نوؾتوويةتى، بةيّ خؤى ْةيعاْيوة نيبـووة، بةيّ 
زواى نة تةَاؾاى نطزوة، ثًَٓـن يإ ؾيَطة ظؤض تطغـاوة، َٓيـ ئيَػتا نة بريى ييَسةنةَـةوة،  

َوغاَةضةيةنى طةوضة بوو: ؾـاضةظا ْةبى، ْةظاْى زوايى بؤنوىَ زةنـى،   ثيَُواية َوداظةفةو
 ظغتإء غةضَا، ية ضِشيَِ قاناة، ئٓذـا بآ نةى، بة تاقى تةْيـا.

بةيّ بةٖةضساٍَ ثؿـتِ بة خوا قايِ بوو، نوَـةيَيَو نتيَبــِ ثيَبـووٕ بـة نؤيَـةوة، ئةطـةض       
ةنـإ ٖيهى زيهةّ ثـآ بووبـآ، زيـاضة وةى    دًيَهى ظيازةّ ثآ بووبآ، زيَٓيـاْيِ دطة ية نتيَب

عازةتى خؤّ بةخَيطايى زةضِؤيؿـتِ، زْيـا ٖـةوضو بـاضإء تةّءَـصاويى بـوو، ٖـيس ْيؿـاْةو        
ؾويَٓيَو زياضْةبوو، نة بًَيَِ ئةوة فةٕ ؾـويَٓة، ٖةيَبةتة ية بٓاضى قةْسيٌء ية قةيتووناْةوة تا 

زةضِيَـى يــآ زةبووْـةوة، ناتيَـو يةيازَـة      زةنيَتةوة ْاونةى قطِْاقةو ثؿتئاؾـإ، نـةْسإ وض  
غةعاتيَو زوو غةعات ضِؤيؿتِ، زوايى تةَاؾاّ نطز ٖاتووَةوة ؾـويَٓى خـؤّء يـةى باظْـةّ     
زضوغتهطزبوو، زياضة ظؤض خةفة: خواضزو طو:: َاْاى واية َٔ ٖةض زةبآ يةّ ؾـارء زاخـة   

ْـسبووّ ْـإ و ثةْريةنةيؿـِ    غوييَُـةوة! تؤظيَو ثةْريّ ثآ بـوو، ئةوةْـسة خةفـةتباضو زٍَ تو   
ثيَٓةزةخوضا، ئٓذا ويػتِ ْويَصى ْيوةضِؤو عةغط بهـةّ طـو:: ثيَهـةوة زةياْهـةّ بـة قةقـطو       
دةَع، بةيّ ؾويََٓيهِ زةغت ْةزةنـةوت ْوَيـصةنامن بهـةّ، قؤِضبـوو، يـةْيَو قـوضِزا ْوَيـص        

ؾـةو بــُيَُٓةوة يـةو    ْةزةنطا، بةوةف ظؤض زيَِ توْس بوو، زوايى بريّ ييَهطزةوة: باؾة ئةطةض 
ؾارء زاخة، نى بهةّ باؾـة  بريّ نطزةوة طو:: ئةطةض ؾـةوّ يــآ بةغـةضزاٖات، ئـةوة    
زةنُة  غةض زاضيَو، بريّ يةوة زةنطزةوة زاضيَهى وا بسؤظَةوة وابآ بؿـتوامن بهـُة غـةضىء    

ةشيَط ؾويَٓيَهى واف بآ، بتوامن ئيػطاسةتيَهى يةغةض بهةّ، ئةوة باضاْيـ وةى نوْسةى غةضب
زةباضىَ، ٖةضوا زةضِؤيؿتِ بة َةضاقةوةو تةَاؾـاى ئـةَالومّ زةنـطز، ٖـيس زياضْيـة، طـويَِ       
ٖةيَسةخػت، ٖيس ْابيػتى، ْة زاضنةضىَ، ْة ضِاونييةى، ْـة ؾـواْيَو، ْـة طاواْيَـو، وةى     
نوضزةواضيى خؤَإ زةيَئَ: ثةثوو يـيَى زةخويَٓـآ، وةختيَـو ئـاوا بـة َةضاقـةوة زةضِؤيؿــتِ       

صى عةغــطّ بــةضةو زضةْـــن بووْيَــو زةنــوو، زيــاضة يةبةضخؤَــةوة زوعايؿــِ زةنــطزو ْويَــ
زةثاضِاَةوة: خواية زةضوويةنِ ييَبهةيةوة، وةختآ تةَاؾاّ نـطز يـة قـةضاة ضِآ، زوونـةيَيَو     
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زياضة، باؾة ئةو زوونةيَة نييـة زياضة  تةَاؾاّ نـطز خـاْوو بـوو، َـٔ زيكـةتى مزيَيــةنةّ       
نةوضِؤشْة )نومونة(نةيةوة زةٖاتة زةضىَ، ئيسى ئاٖيَهِ ٖاتـةوة بـةضو   ْةزابوو، زوونةٍَ ية 

ظؤض زَيِ خؤف بوو، يةزووضضِا غةمَِ نـطز، ٖـيس دـواب ْـةبوو، )غـالّ عًـيهِ( ٖـيس        
ٍَ ْيــة  بـؤ دـاضى غـَيٗةّ تؤظَيـو زةْطـِ بـةضظ نـطز )غـالّ          دواب ْةبوو، نةغـتإ ية َا

ةتيَو طوتى: نانة نيت زةوىَ  ثياوَإ يةَاٍَ ْشن، عًيهِ( ئةضىَ ئاوةزاْى نةغى ييَيـة  ئافط
نةغى يـآ ْية، َٓيـ طو:: خوؾهى َٔ! ضِيَبواضيَهِ ٖيس ئيؿِ ْيـة، بـةؽ ئةوةْـسة بـيَِ     
ْويَصةنامن بهةّ، ْويَصى ْيوةضِؤو عةغطّ ْةنطزووٕ، بـا ْويـصةنامن ْةنـٔ، ئةطـةض ٖـةض يـة       

يةنِ ْيـة، طوتى: ئاخط ثياوَإ يـة َـاٍَ   ٖةيواْةنةؾتإ بآ ْويَصةنامن زةنـةّء ٖيس زاواناضي
ْية، طو:: خوؾهى َٔ، َٓيـ ٖةض بـطا:، بؤئـةوةى ْويَـصةنامن ْةنـٔ، خـؤت زةظاْـى       
قوضِةو ٖيس ْوإ و ثةْايةنى ييَٓييـة ْويَصةناظنى يـآ بهةّ! طوتى: باؾة نانة فةضَوو َازاّ بـؤ  

نامن نـطزٕ، زوايـى طـو:: ئـةضىَ     ْويَصىَ زيَى، ئيسى نوو بةضَِايَيَهــى بـؤ ٖيَٓـاّ و ْويَـصة    
خوؾهِ تؤ نى زةنةى ييَـطة  طوتى: ئيَُة تاقـة َايَةئ ييَطة، ناتيـ بةضةو ؾيَوإ زةنـوو،  
طوتى: ئةطةض زةتةوَى ئةوة َكـةِضى نـاى َوسةؾنـةزى بـطاى عـةوي غـووضة، )نـاى عـةوَم         

ةنـةيإ يـة   غووضى غؤؾياييػت ناتى خؤى يةميةٕ يةنيةتييةوة نـوشضا( طـو:: نـوا َكةضِ   
 نويَيـة  طوتى: ئةوةتا يةو بٓـاضةية: طو:: ظؤضباؾـة، ئيسى بةضةو َكةضِةنــة نووّ.

 ضووْـِ بء َكــةِرى بزادةراْــى صــءعــياييضــت :

نة ضِووةو بٓهةنة نـووّ، زووضو ْعيـو بـووّ زةْطيـإ زاّ، نَيـى نانـة، طـو:: َـٔ         
زيـاضبوو نـة نـووَة ثيَؿـآ طوتيـإ: نانـة        ضِيَبواضّء فةقيَـِ، طوتيإ فةضَوو نانة َـةم، 

بةخيَطبيَـى، ئةوة نييـة ثيَتـة ! طو:: ئةوة نتيزَنء ٖةْسيهيإ نةيوثـةصن خـؤَٔ، طوتيـإ:    
باؾة بةخيَطبيَى ياخـوا، ئةزى يةنويَوة زيَى ٖةَوو يةؾـت تةضِ بووة  طنـوْهة وةى زةيَـئَ:   

ى ضِا نة ٖاتبووّ باضإ ييَيساببووّ، ٖـةض  ززامن ية ٖةَوو ؾويَٓإ وؾه بووٕ، نوْهة ية بةياْ
زةضِؤيؿتِء زةَطووت بطةَة ؾـويَٓيَو، بةمَّ باضإ بةضزةواّ بـووٕ، ثايَتؤيـةنِ يةبـةضزابوو    
ٖةَوو تةِض بوو، بةزةمن ٖـةَووى تـةضبوو، بـةَمّ نـوْهة بةضَِيـسا ضِؤيؿـتبووّ يةؾـِ طـةضّ         
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خؤت وؾو بهةوة، ئةطةضْا يةغةضَإ  زاٖاتبووص طوتيإ: ئاوا ْابآ با غـؤثات بؤ زاغةئء
ضِةم زةبيــةوة، ئيسى غؤثايإ بؤ زاخػتِء خؤّ طةضّ نطزةوةو دوإ دوإ دًةنامن وؾـو  
نطزْةوةو طةضّ نطزةوةو ئاٖيَهِ ٖاتةوة بةض، بةمَّ بطغـيِ بوو ئـةؾنا بطغـىء، ثيَؿـ  يةبـةض     

ة وةختـى ْويَـصى ؾيَواْيؿـة،    خةّء ْاضِةسةتو ئاطاّ ية بطغيةتى ْةبوو، طوتيإ: دا ئةوة تاظ
 ئيٓؿـائةمَ زوايى ثيَهـةوة ْإ زةخؤئ، طو:: باؾـة َايَتإ ئاوةزإ بآ.

ٍَ ٖـى ؾـيَوإ )َ ـطب(زا نـطز،         ْوَيصةنةَإ ثَيهةوة نطزو ْوَيـصى خةوتٓاْيؿـُإ يةطـة
ــوو، زة زواظزة نــةويإ    ــةو ضِؤشة نــةويإ ضِاونطزب ــوو، بةؾــيَهيإ ئ ــةف ب باضةطانــة زوو ب

وٕ، ٖةْسيَهيإ بة غاواض ييَٓابوو ٖةْسيَهيإ بـة بـطْر، طوتيـإ نانـة َـةم فـةضَوو:       ططتبو
ناَةت ثيَدؤؾة، ْاظنإ خواضز، ئاٖيَهِ ٖاتةوة بةض، خوا زةضووى نطزةوة، طـو:: خوايـة   
ثانيى بؤ تؤ! نة زةضوو زةنةيةوة،ظؤض باؾى زةنةيةوة، ٖةضوةٖا نة زةضطاياْيـ زازةخـةى،  

طؤقنـ، ية ظؤضموة زاياْسةخةى، بةيّ خوا ثةنى نةؽ ْاخا، زوايى ثـيَـ  بؤ تاقيهطزْةوةى َ
خةوتٔ يةنيَهيإ ية َكةضِةنة بوو، ثياويَهى َةيًـةو طيًَؤنة بوو، نةوةناْيإ بةف نطزبـوو،  
ئةو زوو نةوى بةضنةوتبووٕ، طوتى: َٔ نةوةنامن زةبطشيَٓـِ، ئاوا بة نيَؿت ييَيإ ْاْيَــِ،  

: تؤ ييَطة غـةوة ، ئةو شووضةى نة ئـةو بطايـةى ييَبـوو، ثؿـهؤناْى     ئٓذا ٖةض ئةويـ طوتى
غؤثةى ٖيَٓابووْة ثيَؿآ، طوتى: َاَؤغتا! داضآ ضِاوةغتة ْابآ بٓـووى ٖـةتا يةطـةأل َٓـيـ     
طؤؾت نةوى بطشاو زةخؤى، طو:: ئاخط نانة َٔ ْـامن خـواضز، طـوتى: ْــابآ، نـؤٕ      

ِٓء تؤف بؤٕ طؤؾتى بـطشاوت بؤبـآء طؤؾـت    زةبـآ َٔ يةّ شووضةزا ئةوة زوو نـةوة بربشيَ
 ْةخؤى !، طو:: باؾة نانة، ئيسى تؤظيَو طؤؾتِ خواضزو ئيٓذا خةو:.

بؤ بةياْى طوتيـإ: تؤ بؤ نوىَ زةنى  َٓيـ تؤظيَو بةغةضٖاتى خؤّ بـؤ طيَطِاْـةوة، نـة    
ى ساٍَء سيػا  ئاوايـةو زةبـآ بهـُةوة بـؤ ضِاْيـة، طوتيـإ: ئٓذـا تـؤ زةبـآ بـة طوْـسةناْ           

)نؤَتإ(و ) بايةوإ(و ثاؾـإ بـة )نةْسةبوونـة(زا غـةضبهةوىء زوايـى بـة )غـةضطؤضِإ(و        
ــييةوة مى      ــإ زةن ــإ( ثاؾ ــةيَووى َاخؤبعْ ــؤ )ط ــةوة ب ــؤضِ بي ــإ(زا ؾ ــووى َاخؤبعْ )ظيٓ
)زووطوَإ( و )ظةْطالَٕ(و ْاونةى )ثؿـسةضة ضِةقة(و زوايى بة نيَوةضِةؾسا بهيـةوة ئةو زيو، 

اْيـة، طو:: باؾة، طوتيإ: بةمَّ بآ خةّ بة ٖةَووى ئاوةزاْيى ييَيـة، بؤّ ئٓذا زةنيـةوة ضِ
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طيَطِابووْةوة نؤٕ ٖاتووّ، ٖةض ثيَيإ غـةيطبوو، طوتيإ: ئةجماضة وات ييَٓايـةت، ٖـةَووى   
 ئاوةزاْيى ييَيـةو داضداض بؤخؤت بجطغة، طو:: ظؤض نانة.

 ــءبشْإ(و )سةْطــآلٕ( :ِرؤيغــتِٓ بةرةو  وْنةنــاْى: ) ةَيــووى َاخ

ئيسى ضِؤيؿتِ، نووَة طةيَووى َاخؤبعْإء زوايى نووَة ظةْطـالَٕ، بـطازةضيهِ يـةوىَ    
بوو َةم )عبساهلل وةمسإ ئازةّ(ى ظةْطةٕ نة ئيَػتا ثيَُواية بةضثطغى يكى يةنيـةتى ظاْاياْة، 

ووّ ية ظةْطةٕ، يةى زوو ناتى خؤى ية ثةعناْطاى ئيػـالَيى ثيَهةوة بووئ، ية َايَى ئةوإ ب
ؾةو يةوىَ بووّ، يةويَـ ئيػطِاسةتيَهِ نطز، ئٓذا تيَُهطز بؤ نيَوةضِةف، ناى َةم )عبساهلل( 
يةطةيَِ ٖات تا بٓاضى نيَوةضِةف، ئٓذا نة ية نيَوةضِةف ئاوابووّ بةمى )ٖةجنرية(و )تيتؤنة(زا 

ػا  ئاواية، طوتيـإ: ئيَـواضة   ية )تيتؤنة( نووَة َايَيَو طو:: ساٍء سي {نة زوو طوْسٕ}
ًَـى ئَيـواضة، بـةمى          يَيطةبةو زوايى وضزة وضزة بةضَِيهةوة و غـةيتةضةى يــآ ْيـة، زوايـى بـؤ يَي
طةضِةنى )ضِةؾــةَيَطفن(و )طًَيَٓذإ(زا ؾؤضِ بووَةوة بةضةو مى طةضِةنى )قويـة(و نـووَةوة   

ٕ ثآ عةدايت بوو، وةى نؤٕ َايَآ، نة طةيؿــتُةوة با ء زايهِء بطاو خوؾهةنامن ظؤضيا
ــةى     ــةضساٍَ بةي ــووٕ، بةٖ ــؤف ب ــاوا زيَد ـــاْةوة، ئ ــووبٔ زؤظيبي ــةَابطِاو ب ــى ت نةغــيَو ييَ
ؾازبوويٓةوةو، نةْس ضِؤشَيو َاَةوة، بـةيّ ٖـةض بـة خؤؾـاضزْةوةوة، نـوْهة ِضشَيـِ ثَيـى        

 ظاْيبـاّ زةيطط:.

 بيـزةوةرييةنـى ْةْهــة )بةصــآ(ّ:

ايهِ ٖةظاض ضِةػنـةتى ييَبــآ"، تـانو يـةو غـةفةضةّ طةضِاَـةوة       ْةْهيَهِ ٖةبوو "زايهى ز
وةفاتى نطزبوو، ئةو ْةْهةّ ظؤض َٓى خؤف زةويػت، ئـافطةتيَهى ظؤض نـاى بـوو، زايهـِ     
"بةضِةػنةت بآ" طوتى: ضِؤيَة طيـإ! ْةْهت ية غـةضةَةضطسا ٖةض نةْسة َةمو فةقيَـى زيهة 

ٖـةض زةيطـوت: ئـةوة فـةٕ نـةؽ يـة نويَيــة          زةٖاتٔ )ياغشن(يإ يةغةض زةخويَٓس، بةيّ
ثيَُدؤؾة ئةو يةغـةضّ غويَٓـآ، طـو:: زايـة يـة نويَتـإ ْاؾـتوة  طـوتى: يـة قةبطغـتاْى           
نيَوةضِةف، نة )نوْةغة(ى ثيَسةيَئَ، ئٓذا يإ زايهـِ يةطةيَِ ٖات "بةضِةػنـةت بـآ"، يـإ    
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ـ      و:: يةطـةيَِ وةضٕ غـةضزاْى   يةنيَو ية َٓسايَةنإ يةطـةيَِ ٖـاتٔ، قةبطةنـةيإ زةظاْـى، ط
قةبطةنةى زةنةّ، نووّ غالَوّ ييَهطزو طو:: ْةْهآ! ثيَُٓاخؤؾة نة ييَطة ْةبووّ قوضئاْـت  
يةغةض غويَِٓ، ئةطةض ثيَتدؤؾة خةطنة قوضئاْيَهت بؤ بهةّ، ئةَؿةو با خةوْت ثيَـوة ببيــِٓ،   

ةوى زيهةى ثيَهـووبآ، زاخؤ بعامن ساٍَء وةظعت نؤْة، ئيسى ٖةض ئةو ؾةوة ثيَُواْيـة، ؾ
خةومن بة ْةْهُةوة بيٓـى، ية خةوظنسا ْةْهِ طةْر بوو بؤوةو، ظؤضيــ دـوإ بـوو، بـةؽ     
ٖةض ْةْهيؿِ بوو، َٓيـ طو:: ْةْهآ ئةوة نؤْة وا طةْرء دوإ بوويةوة، طـوتى: ضِؤيَـة   

:: طيإ! ية بةٖةؾت ٖةض ئيَُـة ئاوائ، طو:: ْةْهآ تؤ ية بةٖةؾتى  طوتى: بـةيَآ، طـو  
ْةْهآ بةٖةؾت نؤْة  ئيسى بؤى باؽ نطزّ، طوتى: ضِؤيَـة طيـإ! ظؤض خؤؾـة، ئٓذـا يـة      
سايَيَهــسا نــة يةطــةٍَ ْــةْهِ ضِاوةغــتابوّ، ئةػنــةزى خــايَِ نــة طــو:: يةطــةيَِ ٖــات تــا   
)قةمَتوونإ( "بةضِةػنةت بآ"، ٖات ثاضنة وةضةقةيةنى ثيَبوو، بـة تؤظيَـو تووضِةييـةوة بـة     

يَةوةَاْى طوت: ئةو سةقةّ بسةْةوة! ْةْهيؿـِ "بةضةػنـةت بـآ" طـوتى:     َٔء بة زايهِء َا
ضِؤيَة! ية ؾويَٓى خؤى نة ئةو وةضةقةيإ ثيَساى ثيَيإ طوتى: بة يةباضيى زاواى سـةم بهـةوة،   
بؤنى تووضِة زةبى، تةْيا ئةوةْسةى طوت، زياضة َٔ ٖيس غةضّ ييَيسةضْةنوو، نـة َةبةغـت   

 وْةنةّ نؤتايى ٖاتء بيَـساضبووَةوة.نييةو َةغـةية نؤْة  ئيسى خة

َٓيـ وةفاّ بة بةيَيَٓـةنةى خؤّ نطزو خةتـُة قوضئاْةنةّ بؤ ْـةْهِ نـطز، بـةيّ طـو::     
ئةضآ زاية! ؾتيَهى واّ بيٓى ئةوة نيـة  طوتى: ْاظامن، طو:: زةبآ بريبهةْـةوة، بيَطوَـإ   

ئةػنـةزو عبـساهلل و ئـاَشن، زوو    غجاضزةيةى ؾـتيَهى ئةوغآ خايَؤظايةّ يةمى ئيَُةيـة، واتة: 
بطاو خوؾهيَو بووٕ، بابيـإ "نة خاٍَ بطايِ بوو" َطزبوو، وة زايهيإ )ثوضة بـةؽ( " نـة   
ئاَؤظاى بابـُةو ئيَػـتاف َاوة" ؾووى نطزبؤوة، ئةواْيـ ٖـةتيو بـووٕء ْـةْهِ بـةخيَوى     

نـطزةوة طوتــى:    زةنطزٕ، طو:: بعاْة زاخؤ نييإ يةمى ئيَُةيـة ، زايهِ ضِؤشيَـو بـريى  
 ضِؤيَة! ٖيهِ ْايةتةوة بري.

زوايى َطيةَى خوؾهِ نة ئيَػـتا َاوةو َايَيـإ يـة طوْـسى بؤغــهيَٓة، خيَعاْـى زنتـؤض       
ئةػنةزة، وةبريى ٖاتةوةو طوتى: زاية! ئةزى ْةْهِ طواضة ظيَطِةنةى  خؤى بةتؤ ْةزإ طوتى: 
ٖا ضِؤيَة ئةو طواضاْة ٖةيَبطـطة، ئةطةض ئةػنةزو عبـساهلل و ئـاَشن فـةقريبووٕء ثيَويػــتيإ ثيَـى      
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و، بؤيإ بفطؤؾـةو ثاضةنةيإ بسةيـة، ئةطـةض ئـةواْيـ ثيَويػــتييإ ثَيـى ْـةبوو، بـؤّ بـة         بو
فةِضؾَيو بسةو بؤّ غـة َعطةوتآ  زايهِ طـوتى: بـةخوا ضِاغـت زةنـةى ضِؤَيـة وايـة، ٖـةض        
يةبرييؿــِ ْــةَابوو، ئيــسى زايهــِ طواضةنــاْى بــؤ فطؤؾــسنء ثطغــيُإ َــايَى نــاى ئةػنــةز 

توونإ بوو، ٖةشاضو ْةزاضبووٕ، ئةوةبوو زايهِ ثاضةنةى بؤ ْاضزٕ، "بةضِةػنةت بآ" ية قةي
واتة: ْةْهِ "ضِةػنةتى يـيَبـآ"، يةويَوة ئيَُةى ئاطازاضنطزةوة يـة ؾــتيَو نـة ظيٓــسووةنإ     

 يةبرييإ ْةَابوو!.

 دوو بيـزةوةريـى دايهـى ِرةمحةتييــِ :

ّء نووَة نوضزغتاْى ئيَـطإ، زايهـِ   ظ زا ية ضِشيَِ قاناة بوو1981زوايى ئةوةى غايَى   -1
طيَطِايةوة طوتى: ظؤض ظؤضّ ثةضؤف بووى و خةفة: زةخواضز و ٖةض زووعاّ بؤ زةنـطزى  

ِ   و زةططياّ، ٖةتا ؾةويَو بةخعَةت ثيَ ةَبـةضى خـوا    طةيؿـتِ و   صع٢ً اهلل عًٝع٘ ٚشعً
فةضَووى: بؤنى ٖيَٓـسة خةفةتإ زةخـؤى و ثةضؤؾـى فالَْهةغـتة  ئـةزى ْـاظاْى َـٔ       

 َاَؤغـتا و ناوغاة و َؿـووضخؤضَى !

 زايهـِ طوتى: ئيسى زواى ئةوة زيَِ ئاغـووزة بوو و ظاْيِ نة غـةمَةت زةبى.

زايهـِ "بةضِةػنـةت بـآ زةيطـوت": ٖـةض يـةو غـةضوسةزةزا نـة ظؤضّ ثةضؤؾـبووى،          -2
بـةضةو  بةياْيـإء  ئَيـواضإ يةَاَيــآ زةٖاطنـة زةضَى و يـة ظةوييةنـةى بةضاْبـةض َايَُـإ زا        

(يِ بة ْيـةتى غةمَةتيى آ١ٜ ايهرشٞنوضزغتاْى ئيَطإ ضِازةوةغتاّ و، زووعاّ زةنطزٕ و)
تؤ زةخويَٓسو، ضِووّ يةومية زةنطز نة ثيَُــوابوو تـؤى بؤنـووى و، بـةظاض فـووّ يــآ       
زةنطز، ضِؤشيَهيإ نة ضِةؾةبايةنى توْـسى زةٖـات )عبسايواســس(ى بـطات بـة ضِانـطزٕ       

زيـاضة ئاضِاغـتةى ضِةؾـةبايةنة     -ٖاتء  طـوتى: زايـة! ئـةَطِؤ ضِةؾـةبايةنى توْـسى زآ      
بؤيــة ئــةَطِؤ خــؤت َاْسووَةنــة و  -ةواْةى ئاضِاغــتةى فــووييَهطزْى زايهــِ بــووة ثيَهــ

 زووعايةناْت بؤ نانِ ْانـٔ و بايةنـة زةياْطيَطِيَتـةوة! 
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يةتيـه  ضـةىد بيـرةوةريـيةكـى رِؤذطاري فةقـيَََََََََََََـَ

 
ةى بةض يةوةى زضيَصة بة ْووغيٓى ياززاؾتةنامن بـسةّ، ييَـطةزا بـة باؾـى زةظامن ٖةيَوةغـتةي     

بهةّء ٖةْسيَو ٖةيَويَػتء ضِووزاوى غـةضزةَى فةقيَيـةتييِ بطيَـطَِةوة، نة نةّء ظؤض ثةْسو 
ــيوء      ــوء غياغ ــةْى فيهطي ــسيَو مي ـــةض ٖةْ ــة غ ـــهيـ زةخةْ ـــسايةو، تيؿ ـــإ تيَ عيربةتي

 نؤَةييةتيو طةيةنةَإ.

  ـزدبووْةوةيةنـى حيشبي دميونـزا  ية َش ةوتـى بةردةِرةعــنا :

( ؾةويَهيإ ططزبووْةوةيـةنو  1982-1981ية طوْسى )بةضزةضِةف(بووّ، ية )ئةوناتةش 
سيعبو زيـُونطات ٖةبوو، يةوآ خةيَهيإ نؤنطزبؤوة، بؤ زنتؤض عةبـسويطِةػنإ قـامسًؤ،   
نة ئةو ناتة وةى ئةوإ زةيَئَ: )زبري نـٌ( غـهطتيَطش سيعبـو زعنـونطاتو نوضزغـتإ بـوو،       

يّ ية غؤْطةى ئةوةوة نة َـٔ ئيَطاْيـو ْـةبووّ، طـو::     نؤبووْةوةش بة خةيَهةنـة نطز، بة
ْةوةى ثيَيـإ ْاخؤف بآ، بةؾـساضيو ططزبووْةوةنةّ ْةنطز، زياضة ئةوناتـة بةؾـيَهى ظؤضش   
نوضزغتاْى ضِؤشٖةيت بةزةغت ئؤثؤظيػـيؤْةوة بـوو، يـة سيعبـو زيــُونطاتء نؤَةيَـةو       

 َوداٖيـسيٓـو خــةيَلء..ٖتس.

 ْى ئايٓيــي :نـءبووْـةوةى ساْـايـا

ٖةضوةٖـا يةوناتــةزا نة ية )بةضزةضِةف( بووّ، َةميةنـإ نـة ئـةوإ ثيَيــإ زةطـوتٔ:     
)احتازيِة   ضوساْيوٕ نطزغتإ( واتة: )يةنيَيت ظاْاياْو نوضزغـتإ( نؤبووْةوةيـةنيإ نـطز،    

اغيو يةيازَـة َاَؤغتا َةم َوسةؾنةزش ؾيًَُذاضِإ، نـة بـة َاَؤغـتا َـةم َوسةؾنـةزش بـس      
"ٖـةظاض ضةػنةتو ييَبـآ"، ْاغطابوو، ئةويإ وةى ضِيـ غـجو زاْابوو، َاَؤغـتا وتاضيَهيــسا   

( غاٍَ بوو( تيَبيٓييِ يةغـةض  21(زا  تةَةمن )1982نة َٔ ئةوناتة )واتة: ية غـةضةتاش غايَو )
ش وتاضةنةش ٖةبوو، زيـاضة ٖةْسشَ قػةش باؾـو نطزٕ، بةيّ ئةوةش َـٔ تيَـبيٓــييِ يةغـةض   
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بوو ئةوة بوو، نة طـوتو: خةَيهيٓــة! ئـةو ططؤٖــاْة )واتـة: ئـةو ميةْـة غـياغــيياْة( بـؤ          
َيًًييةت ناض زةنةٕ، )يـاْى: ْةتةوايـةتيو( َيًًييـةتيـ بـؤ زْيايـة، ئيَُـةف بـؤ زيـٔ نـاض          

 زةنةئء، زيٓيــ بؤ قياَةتـة، ئٓذا بؤخؤتـإ غـةضثؿـو بٔ، يةْيَوإ زْيـاو قيـاَةتسا!

ۈ  ۈ    ٴۇ   ۋ  ژ ةى ئايةتةنـةش خواش ثةضوةضزطاض نـة زةفــةضَوشَ:   زياضة َٔ و

ئةوة بةضاغيت زابةؾهطزْيَهو ْازازطةضاْةية، ثيَِ غةيطبوو، طو:: َاَؤغـتا   ،ايٓذعِ ژۋ  
نـؤٕ ئةو قػـةية زةنا! زئ نؤٕ تةْيا بؤ قياَةتة  ئيَُة نـؤٕ ثةيوةْـسييُإ بـة زْيـاوة ْيـة       
زوايو ثاف نةْس ضِؤشيَو نؤبووْةوةيةنو فةقيَـيإ ٖةبوو يةطوْسش )ناشآ(، نؤبووْةوةنـة  

و َوغتةعيس بوو، يةوآ وتاضيإ بؤ َٔ زاْا، طوتيإ: زةبآ ناى َـةم عـةيو   ظياتط بؤ فةقـيَياْ
عيَطاقيـ وتاضيَو ثيَؿـهةف بها، ية يازَة نـة نـاى َـةم غــةيس َػــتةفاش )ظَعيـطإ(يـ       
وتاضش ٖةبوو، َٔ ية وتاضةنةش خؤَسا باغو وتاضةنةش َاَؤغـتاش بـساغييِ نـطزو طـو::     

زاوة، نة بةضِاغيت ئةطةض ْةيــاضةنإ طويَيـإ يـةو قػـةية      "َاَؤغـتايةنو بةضِيَع ئـاوا وتاضش
بآ، زةيكؤظْـةوةو زةيَـئَ: خةيَهيٓة! وةضٕ بة ئيعتـريِاؿن َاَؤغـتايإ، ئـةوإ تـةْيا ئـيـ بـؤ      
قياَةت زةنةٕء ئيَُةف ناض بؤ زْيـا زةنةئ، ئٓذا نآ زةيـةوآ َـةزاضش زْيــاى غـاظ بـآء      

يَـ زةيةوآ ناضو َةزاضش قياَةتى غـاظبآ، بـا بهـآ    ناضش ناى بآ، با بآ بؤ مش ئيَُـة، ن
بؤمش َاَؤغتايإ، طو:: ئٓذـا خةيَهيـ زةيَئَ: ئيَُة داضشَ ية زْيـازا ططفـتء نيَؿـةَإ    
ٍَ  ئةونةغـةئ نـة نيَؿـةى ئَيطةَـإ بـؤ ناضةغـةض زةنـاتء، بـؤ           ٖةيةو، ئيَػتا ئيَُة يةطـة

 قياَةتيَـ خوا نةضيـُة".

" عًِٝٗ ايصعال٠ ٚايصعالّ  ييسا ئةوة ٖةيَةية، نوْهة ثيَ ةَبةضإ "وة طو:: بةيّ ية ضِاغـت
ــييإ،     ــةوةييإ، غياغ ــطفيت ْةت ــةو ط ــةيَو: نيَؿ ــاش خ ــةناْو زْي ــتء نيَؿ ــاتووٕ ططف ٖ
نؤَةييةتييإ، ئابووضييإ، فةضٖـةْطييإ، ضِةوؾـتييإ، خيَعاْييـإ، ناضةغـةض بهـةٕ، وة      

يـس( نـطز، نـة خـوا زةفـةضَوآ: ٖـةَوو       (ش غـووضِةتو )اذتس 25ئاَاشةّ بة ئايةتو شَـاضة ) 

ٱ  ٻ  ژ وايػالّ" ْاضزووٕ نة زازطةضيو بهةغـجيَــٓٔ:   ايصال٠ثيَ ةَبةضامن "عًيِٗ 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  
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واتـة: ئيَُة ثيَ ةَبـةضاْو خؤَاظنإ بة  ،ژڦ  ...ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ
ــسا ْــاضزووٕ، تــانو خــةيَو بةيَطــة ئاؾــهطايةناْةوة ْــاضزووٕء، نتيَــتء تــةضاظ وواإ ثيَ

بةزازطةضيو بةضِيَوةبهآ، وة ئاغٓيؿُإ ْاضزؤتة خواض ٖيَعى ظؤضو غووز طةييَهى بـؤ خـةيَو   
تيَساية، "نة ئةوة ئاَاشةية بةوةى زازطةضيوء ٖةم بةبآ ٖيَع ْانةغجآ" ئٓذا زازطةضيو، ييَطةزا 

غياغـيو، زازطـةضيو ئـابووضيو،    بةضِةٖايو ٖاتوة، بؤية: زازطـةضيو ْةتـةوةيو، زازطـةضيو    
ــةَوو      ــةيَآ، ٖ ــةوة، ب ــسةنإ زةططيَت ــةٕء ضِةٖةْ ــةَوو مي ــةتيو... ٖ ــةضيو نؤَةيي زازط

" ٖاتووٕ زازطةضيو بهةغجيَٓٔ، نوْهة: شياْو خةيَوء عًِٝٗ ايصال٠ ٚايصالّثييَ ةَبةضإ  "
وة بطايـةتيوء   زْياش خةيَو، بةزازطةضيو، ٖيَُٓيوء ئاغاييـء ئاظازيو تيَسا بةضقـةضاض زةبـآ،  

يةنطِيعيو زةبآ، وة خؤؾطوظةضاْيوء ئاوةزاْيو زةبآ، بةيَآ زازطةضيو بٓاغةى ٖةَوو ؾتيَهى 
باؾةو غايةو غيَبةضيؿة بؤ ٖةَووإ، ٖةض وةى نؤٕ غتةّء نةوغاْةوة، ٖةَوو ؾتيَهى باف 
يةبةئ زةبات، وة طو::"يةضِاغـتييسا ئيَُـة خـوا يةغـةضش فـةضظنطزووئ نـة وةى ئـةًٖو        

يػالّ، بةَةمو غـةيطش َـةموةو، بـةثريو طةجنـةوة، زْيـاى خـةَيو نـاى بهـةئ، ثـيَـ          ئ

ۈ  ٴۇ  ۋ   ...ژقياَةتيإ، وةى خواش ثةضوةضزطاض يةغةض ظَاْى بطِوازاضإ زةفةضَوآ: 

واتة: ئـةش خوايـة! يـة زْيـازا      ،ايبكععر٠ ژې     ...ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ
نانةَإ بةْػيت بهـة، وة يـة زواضؤشيؿـسا نـانةَإ بةقػــُةت بهـة، نـوْهة بَيطوَـإ         

"يةوة زْيا ية ثيَـ قياَةتةوةيـة، ئيـسش تيؿـهِ    ايسَٓعٞيةضِووى ضِيعبةْسيو ناتيـو "ايتـطتيت 
ْة، ؾــيت تـاظة   خػـتة غـةض ئةو َةغـةيةيةو، ئةوناتة ئةو قػــاْة بـؤ ئـةو خـةيَوء فةقيَيــا     

 بووٕ.

 نءبووْةوةى َاَءصـتايإ بء ْووصـيين بةرْـاَةو ثةيِزةوى يةنيـةتى ساْايإ :

ٖةض يةو غةضو سةززةزا يةؾاضؤنهةش ضِةبـةت نؤبووْةوةيـةنو ٖةْـسآ يـة َاَؤغـتايإ      

( واتـة: بةضْاَـةو ثـةيطِةوش    َرآَاَ٘ أشاشٓاَ٘ ٖٚةبوو زةضباضةش ئةوة نة ئةوإ ثيَو زةيَيَـٔ: )

( زياضة َٓيؿـيإ بةؾــساضش ثيَهطز طوتيإ: ناى اذباد٤ٜ٘ رٚسإْْٝٛيَوخؤش يةنيَتـو ظاْايـإ )
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َةم عةيو عيَطاقيو ٖةضنةْسة دـاضآ ٖةض فةقـيَيةو َةم ْية، بةيّ غووزش ييَوةضزةططئ، بـا  
يَوخـؤش  ئةويـ زابٓيؿـآ، ئيسى َٔ زاْيؿتبووّ، باغيإ نطز نة ئايا ئةو بةضْاَةو ثةيطِةوةش ْ

 ظاْايإ، نؤٕ ضِيَو غـةٕ، بةتايبـةت ثيَؿـةنيىء زيبادـةنةى!
يةنيَهيإ ْاوش َاَؤغتا َةم َةػنووز بوو، زةياْطوت: ئةو ظيـاتط غـةضش زةضزةنـآ يـة     
ناضش سيـعبيوء ضِيَهدطاوةيوء ية سيعبو زيـُونطاتيؿـةوة ْعيهة، ئةواْو زيهـةف نؤَـةيَآ   

نآ بووٕ، تةْٗا َاَؤغتا َةم َةػنووزّ ية يازة، زياضبوو  َاَؤغـتابووٕ نة ية يازّ ْشن، نآء
طوتيإ: با بعاْشن نؤْو زةغت ثيَبهةئ، زيبـادةنةش نؤٕ بآ، طوتيإ: با بةوة زةغت ثـآ  

 )بصِ اهلل ايرمحٔ ايرسِٝ، احلُد هلل، ٚايصال٠ ٚ ايصعالّ عًع٢ ذلُعد رشعٍٛ اهلل...(    بهـةئ: 
آ، خؤ َةويووزْاَـةو َيعـطِاز ْاَـة ْيـة!! طوتيـإ:      َاَؤغتا َةم َةػنووز طوتو: ئـاوا ْاب

بؤنو  طوتو: ئاخط زوايو سيعبـةنإ طايَتـةَإ ثيَسةنـةٕ، ْابـآ )بػـِ اهلل و اذتُـس هلل(ش       
تيَسابآ، ئيسى بوو بة َوؾـهيًةيإ، ئةواْـةى تَيـسابٔ يـإ تيَيــسا ْـةبٔ  نـو ييَبهـةٕ نـو         

و، زوو تةضِةف بووٕ، يـةنيَهيإ ئـاوضِش يـة    ييَٓةنـةٕ  زياض بوو بؤخؤيإ ئاوا َؿـتوَطِيإ بو
 َٔ زايـةوة طوتو: با بعاْشن ناى َةم عةيو عيَطاقيو نى زةيَآ  

َٓيـ طو:: َاَؤغتايإ! َٔ ثيَِ غةيطة نة يةوباضةوة َؿتوَطِ زةنةٕ، طوتيـإ: نـؤٕ    
نـو  طو:: ئيَوة نـة َـةمٕء نؤزةبٓــةوة بؤنـو نـؤ زةبٓــةوة  ئايـا )يةنيَتــو ظاْايـإ( بؤ         

ثيَهسيَٓٔ  بؤ ئةوة نؤْابٓةوة بةضططيو ية ئيػالّء َػويَُاْيَيت بهةٕ  طوتيإ: با، طو:: ظؤض 

ّٕ ال ٜبعدأ فٝع٘ باحلُعدهلل     " زةفةضَوشَ: ٚشًِ عًٝ٘اهلل  ص٢ًباؾة، زةدا ثيَ ةَبةض  " )نعٌ نعال
، ٚابعٔ سبعإ:   1984، ٚابعٔ َادع٘:   494، ٚايٓصعا٥ٞ:  484فٗٛ أدعمّ( رٚاٙ أبعٛ داٚد:   

( زةغـيت ثيَٓــةنطز،   احلُعد هلل واتـة: ٖـةض قػـةيةى بـة )    ، ٚغريِٖ ٚسصٓ٘ ايٟٓٛٚ، 1993
ْةططيؼء بيَديَطة، طو:: ثيَِ غةيطة ئيَوة َؿـتوَطِتإ يةغةض ئةوة بآ، ئةزش َةم ْابآ )بػِ 

 ( بًَـآ  احلُدهلل ٚايصال٠ ٚايصالّ ع٢ً رشٍٛ اهلل( بهاتء )اهلل

 ٚايصعالّ  ايصعال٠ زةغتبةضزاضش )بػِ اهلل( و )اذتُسهلل( و )طو:: ئٓذا ئيَوة ٖةض ية ئيَػتاضِا 

( بزن، ئةزى زوايو نو زةنةٕ  زياضة  ئةواْيـ ئةًٖو ٚايصالّ ايصال٠ عًٝ٘عًى ضغوٍ اهلل(  )
 ئيٓػاف بووٕ، طوتيإ: ضِاغت زةنةش، وة زايآْـايةوة.
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 ٖةْني ـو ِرآى ِرةصــُى طةقـي يةتى توْــنو بآجــآ : 

ةوةضييةناْو زيهةى ئةوغانةّ ئةوةيـة نـة سودطةنـاْى ئةونــاتة ٖيَٓـسيَو      يةنيَـو ية بري
ضِشَء ضِةغِء زابء زةغتووضش ظؤض توْسيـإ ٖةبوو، بؤ ويَٓة: ْـةزةبوو فـةقآ نواضَةؾـكو    
زابٓيؿــآء زةبوو تةْٗا يةغـةض ئةشْؤ زابٓيؿآ، بةيّ َٔ وا زاْةزةْيؿـتِ، زوايو نة زةنووَة 

ختةنإ ظؤضيإ ثيَدؤف بوو زةياْطوت: َاَؤغتا َـةم عـةيو   ٖةض سودطةيةى، فةقآء غـو
عيَطاقيو ٖات، بؤخؤَإ تؤظيَو غةضبةغت زةبشن، نـوْهة ئـةو زةيَـآ ٖةضنـؤٕ زازةْيؿـٔ      
زابٓيؿٔء، وةضٕ ثطغياضّ ييَبهـةٕء قـةيٓانات ئةطـةض نـةو و دةَةزاْـةف زاْـئَ! ٖةيَبةتـة       

و دةَـةزاْيو زابٓـئَ، وةى ْونتـةش    فةقآء غوختةنإ يةمش َوغـتةعيسو َاَؤغـتا ْـةزةبو   
خؤف زةيطيَطَِـةوة، يةنيَو ية َوغتةعيسةنإ نـة ئيَػـتا َةميـةنى قابيــٌء باؾـــة، يـةّ       
بةيٓةزا غـةضزاْى نـطزّء بيٓيُـةوة، زةيطـوت: َاَؤغـتا! ئيَُـة ئةوناتـة زواى ئـةوةى نـة          

يشَن، وة بةياْو نـة يـة   زةنوويٓة بٔ ثيَدةفء ييَفــة، ئٓذا زةبوو نــةوو دةَةزاْةنةَإ زابٓ
خةو ٖةيَسةغتائ، ثيَـ ٖةَوو ؾــتيَو زةبوو نةو و دةَةزاْةنةَإ يةغـةض بٓـيشَن، ئـةجماض    
يةشيَط ثيَدـةفء ييَفة بيَيٓـة زةضآ، ئٓذا ئةو َاَؤغتاية نـة يـةو بةيٓـةش ثيَؿـووزا ٖـاتبوو بـؤ       

 ــة! خؤؾـيو زةيطوت: َاَؤغتا! ئيَُة ئةو ناتة واَاْسةظاْى غةض عةوضِةت

 الم ِراني غــاْى َٔى ْوي ــذ ضواْنْى َاَءصــتايةى :

( يـة  1981ية يةنَيــو يـة غـةفةضةناْــُسا بـؤ ؾاضؤنـهةش ضِةبـةت،نؤتايو غـاَيى: )       
ســودطةش َاَؤغــتا َــةم غـــةيس َوسةؾنــةزش ضِةبــةت زاْيؿــتبووّ، ئيذــاظةّ يــة َاَؤغــتا 

نو زيهـةف يةطـةٍَ نؤَـةيَيَو يـة     وةضططتبوو نوْهة مقِ زيَؿا، ضِاَهيَؿا بوو، َاَؤغـتاية 
َاَؤغتايإ يةويَبووٕ، ئةواْيـ ية غةفةض طةضِابووْةوة، وةخت بوييَـًَو ئيَواضآ زةَةو ْويَصش 
ؾــيَوإ بــوو، يــةنيَو يــة َاَؤغــتايةنإ بــةواْو زيهــةش طــوت: زةظاْــٔ ْويَصةناْيؿــُإ  

بـةيّ زةياْهـةئ،   ْةنطزووٕ  ْويَصش عةغـطو ْيوةضِؤ بة قةغطو دـةَع، طوتيـإ: ضِاغـتة،    
تؤظَيو خافــةٕ، وةختـيـ خـةضيهو ضِؤشئاوابووْـة، َٓـيـ مقـِ ضِانيَؿـابوو، زيـاضبوو         
َاَؤغـتايةنيإ ضِووش ية َٔ نطز، ْاوش َاَؤغتا َةم ضِةئووف بوو، ئيَػـتا بة ضةػنةتو خـوا  
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   ِ  نووة، "خوا يـيَو خؤف بآ"، طوتو: نانـة َةم  طو:: بةيَـــآ  طـوتو: تيَبيــٓييةن
ًَــَيِ، طـو:: فـةضَوو، طـوتو: ئـةوة خيــالؿن ئةزةبــة ئـاوا مقــت            ٖةيـة زةبـآ ثَيــت ب
ضِانيَؿـاوة، طو:: ئاخط َاَؤغـتا ئيذاظةّ وةضططتوة يـة َاَؤغـتا َـةم غـةيس َوسةؾنـةز،      
زيـاضبوو َاَؤغـتاف طوتو: بةيَآ ئيـعْو وةضططتوةو مقو زيَؿـآ، طوتو: ْا، ْابـآء ٖـةض   

ٍَ خـواش ثـةضوةضزطاضيـ يةقـةزةض         زضوغـت ْيية، َ ٓـيـ طـو:: َاَؤغــتا! ئـةزةب يةطـة

خؤ يةطةٍَ بةْـسةناْى   ،ايبكعر٠ ژمت    ...ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ژ تواْاية، 
خوازا َةدايو ظيـاتطش تيَساية، طو:: بـةيّ َاَؤغـتا! َـٔ غـةضّ يـة ؾــتَيو غـوِضَاوة:        
دةْابت ضِةخٓـة يةَٔ زةططش نة مقِ ضِانيَؿاوة، ئـةويـ بـة َؤيَـةتء َةععوضيؿـِء مقـِ      

ئـةوة  زيَؿـيَت، بةيّ دةْابت زياضة باغـتهطز طوتت: ْويَصش ْيـوةضِؤو عةغـطتإ ْـةنطزوةو    
ضؤشيــ ئـاوابوو! ئـةزش ئـةوة خيالفــو ئــةزةب ْيــة بةضاَبـةض بـة خـوا، نـة زوو ْوَيــصت           

 نواْسووٕء خةَيؿـت يةبةض ْيـة 
طوتو: وةيَة خؤ ضِاغت زةنةش، ئيسى بةثةيـة ٖةيَػـإء طـوتو: ئـةوةش ثـيَِ طـوتو،       

 ٖةضوا وةى زيَػـؤظيو بوو.
تِ زيَػـؤظيو بـوو، بـةيّ زيـاضة     َٓيـ طو:: غوثاغت زةنةّ، زيـاضة َٓيـ ٖةض َةبةغ

          ٍَ ٍَ خـوا "غـبشاْة وتعـاصن" يةثيَؿــ ة ضِةنــاو بهـطَش، تانــو ئـةزةب يةطـة ئةزةب يةطـة
 بةْسةناْو خـوازا.

َةبةغتِ ييَطةزا ئةوةية نة بةضِاغتى ئةو ناتة ثيَِ واية ية خويَٓـسْو ظاْػـتة ؾـةضعييةناْسا،     
ــع يةطــةٍَ َاَؤغــتاو، ٖةْــسشَ ئةوةْــسةى ططْطيــو بةؾــيت ؾــهًَيو زةزضا، بــة ئــةز ةبء ضِيَ

ٖةيَػونةوتء ضِشَء ضةمسو فةقيَيــايةتيوء ؾـيت ضِوايَـةتيوء ضِوونةؾـيو، ٖيَٓـسة دـةخت       
يةغةض ئةوة ْةزةنطا، نة ية ضِووش عةقيـسةو عيبـازةتء ثـةضوةضزةوةو، يـة ضِووش ضِةوؾـتء      

تـة ظيـاتط ططْطيـو بـة     خووش نؤَةييةتيوء، خيَعاْييـةوة، فةقآء قوتابييةنإ ثيَبطةيةْٔ، وا
ؾيت ضِوونةؾـيوء ضِوايَةتيو زةزضا، يةغةض سيػابو ْيوةضِؤىء دةوٖةضو ؾـيت بٓاغـةيو، وة   
ئةو ظاْػتاْةف نـة زةخويَٓـسضإ، ظيـاتط ظاْياضييــة ئايييـةنإ بـووٕ، وةى )حنـوو قـطفء         

ووح، (، زياضة فيكٗيـ زةخويَٓـسضا، بةيّ زيػإ بةؾيَوةيةنو ظؤض ضِةمء وؾوء بآ ضِبالغ١

www.alibapir.net



 .....................   (   نم كاهيي   ره  وه   بير)ى   هت هم نمن   اهم لو هي ك  هل  هخ ر م هح ند  .......  ...................     

     

 ص 124ط 

7 

7 

ئــةؾنا ئاؾـــٓايو بــةقوضئإء غــوْٓةتء، يةبــةضنطزْو قوضئـــإء يةبــةضنطزْو فةضَايؿـــيت  
ثيَ ـةَبةض "قًى اهلل عًية وغًِ"و قوويَهطزْةوةش ئيُإء عةقيسة، ئةوة بةضِاغتيو ٖـةض ظؤض  

 زةطُةٕء ْاَؤ بوو، يةْيَو ثطِؤططِاَو خويَٓسْو فةقيَيـةتى ئةو ناتةزا.

ةِرةؼ بــء طةقي يـــإى خــواردْى يــاثزاة )دؤَيُــة(ى  خشَــةتهزدْى خــةَيهى بــةرد
 عــيـزئ :

بةضِاغـتيو خةيَهو بةضزةضِةف ظؤض يةطةيَُإ باؾـبووٕ، ٖةضنـةْسة خةيَهةنـة بؤخؤيـإ     
ْةزاضو ٖـةشاضيـ بووٕ، بةيّ ظؤضداض زةعوةتيـإ زةنطزئ وةى فةقيَيـةنإ، يةبريَـة ٖـةتا    

طؤؾــتُإ خـواضز، داضيَهيــإ، يـإ      يةوآ بووّ ئةو ؾـةف َاْطـــة، زوو، غــآ دـاض   
زووإ، َايَيَو نةضويَؿهيإ ٖةبووٕ، بةنةضويَؿهآ زةعوةتيإ بؤ نطزئ، داضيَهو زيهةف 

 ضِةؾـة ويخيَو غـةضبطِابوو.
ئةوةش يةوشَ بؤ َٔ ؾتيَهو غةيط بوو، ياثطاة )زؤيَُـة( يـةمى خؤَـإ َـعضش زةنــةٕ،      

يين زةخـواضز! واتـا ؾـةنطيإ تيَـسةنطز، ثـيَِ      تطؾو زةنةٕ، نةنو ئةوإ ياثطاغيإ بة ؾـري 
ؾتيَهو تاظةو ْاَؤ بوو، زياضة ٖةْسيَو دؤضة خواضزْيإ ٖـةبووٕ نـة يـةمى ئيَُـة ْـةبووٕ،      
بةيّ بة طؿيت خةيَهةنة ظؤض ضِيَعيــإ ية فةقــآء َـةميإ زةطـطت، زةياْويػـت خعَـةطنإ      

ئةو ناتة ئاغـيت شيإ يةويَيـء ييَطةف  بهةٕ، بةيّ نةّ ئيُهـاْيةتيوء بآ زةضاَةتيو بوو، وة
 يةضِووى خواضزٕء نطزْـةوة، ية ئيَػــتا ْعَ  بوو.

ــةريي     ــةى: داد ــ ــةداو ْاَيًهــ ــاديزي نءَةَيــ ــني و نــ ــةك ٖةْــ ــذي و ية ــ وتووي ــ
 نءَةآليةتيــي :

ية يةنيَو ية غـةفةضةناظنسا ية ْعيـو طوْـسى )بٓاويًـة(ى ثؿـيت ؾاضؤنـهةى ضِةبـةت،       
ُةضطةو نازيطيَهى )نؤَةيَــة(ى نوضزغـتاْى ئيَـطإ بـووّء وتوويَصيَهــى      تووؾو نةْس ثيَؿـ

طةضّء طوضَِإ بوو، نة زواتط وةى نؤٕ وتوويَصةناْى زيهةّ، نتيَبــى"زةبةضيَو ضِانـووْى   
ــةضاظووى    ــة ت ئيػــالّء ضِيَهــهإ" و نتيَبـــى" غـــؤظى ْةتةوايــةتيوء بــريى ْاغــيؤْاييعّ ي
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" ...وتوويَصةؾــِ ئايَكـةى ثيَٓذةَى"زةبـةضيَو ضِانـووْى    ئيػالَسا" يإ يـآ ثيَـهٗات، ئةو 
ثَيهٗيَٓـا بـةْاوى: "زازطـةضيو نؤَةييـةتيو يـة ضِواْطـةى ئيػـالَةوة" نـة بةزاخـةوة ٖـةض           

 زةغتٓووغـةو ْةَجةضضشاوة، زةغـتيَهى ثيَـسابيَِٓء ئاَازةى بهـةّ بؤ ناخ.
ئةوناتـة ظؤض ْاؾـيَبووٕء    ؾاياْى باغيؿـة ئةو بطازةضاْةى نؤَةيَةى نوضزغـتاْى ئيَـطإ،  

قػــةيإ ظؤض ظةمء ضِةم بــوو، وةى ظؤض ميــةٕء ضِيَهدــطاوى زيهــةى غياغــيو ئةوغــانةى 
غةضدةّ بةؾـةناْى نوضزغتإ، ٖيَٓسةى بة خةبـاتى فيهطيوء ئايـسؤيؤشيوء بةونطزْـةوةى   

زٕ يـة  ييٓيٓـعَةوة، غـةضقاٍَ بووٕ، ْيو ئةوةْسةف ْةياْسةثةضضشاية غةض خةخمواض –َاضنػيعّ 
 طـةٍء ٖةويَسإ بؤ ضِظطاضنطزْى.

  ـةِراْةوةّ بء ِرؤذٖـةآلتى نوردصــتإى  وْـنى بــةردةِرةؼ :

نـةْس ضؤشَيـو يـة ضِاْيـة َاَـةوةو زوايـو زووبـاضة طةضِاَـةوة، ئةودــاضة بـة زةضبةْـسزا            
ة نووَةوة، "زةضبةْـسى ضِاْيـة" ثيَـ غـةيتةضةنة بةثيَيإ نووَة خواضشَ، زوايـو نـووَةو  
غةض دازةو غـةيتةضةنةّ بواضز، ئيسش ية بةغـتةغــتيَٓةوة نـاى َـةم ئةػنــةزش ٖــةْاضؤنآ      
يازى بةخيَط، نة زايهو يةطةٍَ زايهِ نهـة خايَــٔء زايهـو ئيَػـتاف َـاوة، نـووَة َـايَو       

 ئةوإء ئيَواضة زواش ْويَصش ؾيَوإ، ناى َةم ئةػنـةز يةطةيَِ ٖات تا بةضِيَو نطزّ.
ْسشَ ناضواْهيِ بيٓشن، ئيَطاْيو بووٕ، طوتيإ: نانة يةطةٍَ ئيَُـة وةضة، بـةيّ   يةضِيَيـة ٖة

ئايا ئيَُـة غواضو تؤ ثيازة يةطةيَُإ زةضزةنو  طو:: ٖةوٍَ زةزةّ يةطةيَتإ زةضبهـِ، بـةيّ   
ئةطةض ئةو داْتـايةّ بؤ ٖةيَططٕ، غوثاغتإ زةنةّ، داْتـايةنةّ ْةختـآ نتيَتء دٌء بةضفنء 

زيهةش تيَـسا بووٕ، داْتانةيإ بؤ خػتُة غةض باضةنةو ئٓذـا طوتيإ:نانـة زةبـآ    نةيوثةيو 
ضِابهـةش، زياضة ناضواْهو ٖةَوويإ غـواض بووٕء َٓيـ بة ثيَيإ، ئيسش زةبوو بـة ضِانـطزٕ   
بةزواياْسإ بطِؤّ، َوؾهيًةّ ئةوة بوو نة زةطةيؿتُة ضِووبـاضو دؤطةيـة ئـاو، ٖـةتا ثـيَةوو      

زوازةنةو:، غةضَاو ظغتاْيـ بوو، بؤية غةضةجناّ ٖةض بة ثيَةوةوة بة ْيَـو   طؤضةويِ زازةْإ
زةنةو: طو:: ْةزةنطا ٖةَووداضَش ثَيـةوو طـؤضةوش زابٓـَيِ، ئٓذـا ئـةو ؾــةوة يـة نـيا        
َايٓةوةو ناضواْهييةنإ ئاططَيهو طـةوضةيإ نـطزةوة، بـؤ بـةياْو داْتايةنـةّ وْهـطز يـةْيَو        
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ؤْطةى ئةوةوة نة ئةو ناضواْةش يةطةيَو بووّ "نـوْهة ظؤض نـاضوإ   باضةناْسا، ئةويـ ية غ
زةٖـاتٔء زةنــووٕ" ئيََػـــ يَهو غـــجييِ ييَهطزبــووة ْيؿــاْة، نــوْهة ؾـــةويَهى تاضيــوء  
ئةْطوغتة ناو بوو ٖةض بةزواش ئيَػ ة غـجييةنة زةنةو:، وةختيَـو تةَاؾـاّ نـطز، يةطـةٍَ     

زوو غآ يةى! باؾة ئةوة زةبـآ نـؤٕ بـآ  بـاْطِ      ناضواْيَو نةوتووّ، ئيَػـ ش غجو بووْة
نطز، طو:: فةْهةؽ "ئةوةش نة داْتـايةنةّ ويَسابوو"، ئٓذا ئةوإ بة داْتا زةيَئَ )غاى( 
طو:: نوا غـانةنةَت ثيَُاوة  طوتو: نانة غانو نو  طو:: َةطةض تؤ ناى فةٕ نةؽ 

بووٕ، تؤ غـانت ْـةزاوة بـة ئيَُـة،     ْو  طوتـو: ْةوةيَة، طوتو: نانة ئةوة تاقُيَهو زيهة 
ظؤض خةفة: خواضز، زوايو بؤ بةياْو يةمش قامسةضِةفء ظةيَآء ْؤنإ، داضيَهى زيهة ئـةو  
ناضواْهيياْةّ بيٓيةوة، يإ ضِاغت  بًَيَِ ئةوإ َٓيإ بيٓييـةوةو ْاغييةوة، يـةنآ بـاْطو نـطز:    

نويَو غانةنةت ية مش ئيَُةية، ٖؤو نانو غانو! ياْى: نانى داْتـاش، نانة وةضة ئةوة ية
 ييَُـإ وٕ بووش، ئيسى نووّ داْتايةنةّ ييَوةضططتٓـةوةو غوثاغِ نطزٕ.

 دووبـارة  ةِراْــةوةّ بء َاَيــى بابــِ ية ِراْيــة : 

زةوضش ؾةف َاْــن ية )بةضزةضِةف( َاَةوة، ية َاوةش ئـةو ؾـةف َاْطـةزا، يـةى دـاض      
يـة، زواش ئةوةش ؾةف َاْطةنةّ تـةواو نـطز، دـاضيَهى زيهـة     طةضِاَةوة بؤ َايَى با  ية ضِاْ

طةضِاَةوة، ئٓذـا نة طةضِاَةوة يةطـةٍَ زوو غآ نةغــى زيهةزا تةطبريش ئةوةَإ نـطز بهـشن   
 بؤ تــاضإ.

زواش ئةوة نووئ بؤ تاضإء، يةوشَ ؾويَٓيَو ٖةبوو ثيَيإ زةطوت )غاختُاْو دٓبؿـٗاش  
ـ  آ اى بعووتٓـةوة ضِظطاضرنواظةنـاْى زْيـا( يـةوآ نؤَةيَةيـةى      ظازش غؿـو دٗإ( واتـة: )بيٓ

ايفـتض( )بعووتٓـةوةى فـةتض( بةضثطغـةنةيإ )ؾـيذ ـُـس        سرنع١ ٖةبووٕ ثيَيـإ زةطوتطا: )

( نة َةميةنى ؾـيعةى عيَطاقيو بوو، وة ئيَػـتا ضِاويَـصناضش )ئوغـاَة ْؤدـةيفيو(ة،     ساتعُٞ
غـاٍَ يةَةوبـةض يـة ئةجنووَـةْو ْويَٓـةضإ      غةضؤنو ئةجنوَةْو ْويَٓـةضاْو عيَـطام، يـةى زوو   

بيٓيُةوة، ئةو َين ْاغـييةوة، دا يةوآ عةَاَـةش يةغـةض بـوو، بـةيّ ئيَػـتا ئةفةْسييةنـةو       
ْاويؿـو )ْسيِ(ة، طو::ئةضآ تؤ فةٕ نةؽ ْو  طوتو: با، طـو:: ئـةزى ْاوةنـةت بـؤ     
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ـــتعاض(ّ بـوو، خــؤّ    طؤضِاوة  طوتو: ْاوى ) َوسةؾنةز ساتـةَيو( ْاويَهو خـواظضاو )َػ
 ْاوّ )ْسيـِ(ة.

ية تاضإ ؾـةف َاْطيَو َاَةوة فاضغـييةنةّ ظياتط بةٖيَع بوو، وة ئةو ؾةف َاْطـةش نـة   

( داضآ غةضزاْو نـطزئ، ٖـةضوةٖا   صالغ ايدٜٔ ذلُد بٗا٤ايدٜٔيةوآ َاَةوة، َاَؤغــتا )
بـوو، بـة ْـاوى نـاى     َاَؤغـتا )سةغةٕ ثيَٓذويَٓيو(يـ نوْهة بطايةنو ئةويؿُإ يةطةيَـسا  

سوغةئ، بؤ غةضزاْى وش ٖاتبوو، زياضة َٔ يـةوآ ظيـاتط خـةضيهو خويَٓــسْةوةو طــةضِإ      
 بةْيَو تاضاْساو بةٖيَعنطزْو فاضغــييةنةّء نتيَت خويَٓسْةوة بووّ.
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 طةرِاىـةوةو بؤ رِاىيـةو ضارةشـةربووىى

 شـيََََََََََََََوةيةكى كاتيــىكيََََََََََََََصـةى قاضاغـبوومن لة رِذيََََََََََََََـه بة 
 

ئٓذا زواش ئةوة طةضِاَةوة بؤ ضِاْيــة، وة ئةو نيَؿةيةش نة ٖةَبوو )قانـاغيو يـة ضِشيَـِ(،    
ٖةْسشَ ية َاَؤغتايإ وةى )َاَؤغـتا َـةم غـةيس غــويةعنإ( ء )َاَؤغـتا َـةم ئةػنــةزش       

و ية خـةيَهو  قـاظيو "غـهتاْيو"( نة َاَؤغتاّ بوو، "خوا ييَيـإ خؤؾبآ"، يةطةٍَ ٖةْسيَ
ضِيـ غجوء غةضؤى عةؾـريةت، ططفتةنـةيإ بـؤ ناضةغـةضنطزّء تـواْيِ يـة ٖـةويَيط "يـة         
بةضِيَوةبةضايةتيو ئةوقاف" تاقيهطزْةوةيـةنو َةميـةتيو ئـةجناّ بـسةّء، بـة ئيُـاّ زاضنـةظضَيِ        

( زاَـةظضاّ بـة   1983يةديـاتو غـةضباظييهطزٕ، نة ثيَو زةطوتطا: ئيٓتيساب، وة يـة غـايَو )  
 يفةتى )ئيُاّ(، ية )َعطةوتو ْةوضِةغيو( ية ضِاْيــة.غـ

ـــتوَِزّ  ٍ َغ ــة ــةى      ية  ــتى جواَي زاْ ــةداو  ٖةَيوي ض ـــي ِراْي ـــةرى ئةَٓـ بةِري وةب
 حاجــى حةَة ئاشــا :

ييَطةزا زةَةوشَ وةى وةفايةى يازيَهـى ناى )سـادو سةَـة ئاغـا، نـوضِى ناْــةبو ئاغـا،       
نوضِش بايَواغـا( بهةَةوة نة ئيَػـتا َايَو ية ٖـةوييَطةو ئاَؤظاش ناى )سادى عـةباؽ بـايع(ةو   
يةنيَهة ية ضِيـ غـجوء قػـة ضِؤيؿتوواْى عةؾـريةتى )ئـانؤ(، نـوْهة ٖيُُـةتيَهو باؾـو      

وةى نة َاَؤغتا َةم غـةيس غــويةعنإء َاَؤغـتا َـةم ئةػنـةزى غـهتاْيوء       نطز، زواى ئة
َاَؤغتايةناْو زش ثيَيـإ طوتبوو: فةٕ نـةؽ سـاٍَء سػـابيَهو واش ٖةيـةو وا باؾـة ئـةو       
نيَؿـةيةش يةطةٍَ ضشيَِ ْةَيَٓـآ، سادو سةَة ئاغا ية طةيَِ ٖات بـؤمش بةضِيَوةبـةضش ئـةَين    

( يإ ثيَسةطوت، زواش ئةوةى نة ظةَـاْةتو تةواوّ ية سادو سةَـة  ضِاْيـة، نة )ْةقيت ئةْوةض
ٍَ نـطزووٕ، زوايـو نـووئء         ئاغا وةضططت، نة ْاَططٕء طـوتو: بةتـةواويو قػـةّ يةطـة
غةعاتَيو يـةمش بةضِيَوةبـةضش ئـةَٔ زاْيؿـتشن، يةيــازَة ئـةو ضِؤشة ثيَُوايـة زووؾــةؾنةبوو         

ةيَو شةٖطخـواضزوو زةنـةٕ، نايــإ ٖيَٓـا     بةضِؤشوو بووّ، نـوْهة زةيـاْطوت: ئةواْـة خـ    
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ْةخمواضزةوة، ْةقيت ئةْوةض طوتو: نؤٕ زةبآ ظنةنُإ ْةنةش  طو:: زيَٓيــابة بـةضِؤشووّ،   
ئٓذا َؿـتوَطِيَهيؿـُإ بوو طوتو: باؾة تؤ بؤ ْايةش بؤ مش ئيَُـة  تـؤ يـةظؤض ؾـوئَ وتـاض      

ى خؤتـاْة ! َٓيـ طـو::  زةزةش، بؤ داضيَو َةزسو ئيَُة ْانةش  سهووَةت، سهووَةت
ئيَوة ْايَئَ: ظاْايإ ْابآ تةزاخويو غـياغةت بهةٕ  طوتو: با، طو:: ْاَـةوشَ بهُــة ْيَـو    
غـياغةتةوة، طوتو: ئاخط ْا ئةوة قةيٓانات، طو:: بؤنو  ياْى ئـةو غياغــةتةش نـة بـة     

هـةئ!! طـو::   قاظاجنو خؤتاْبـآ قةيٓانا باغو بهةئ، بةيّ نة بةظةضةض بآ، ْابآ باغـو ب 
زياضة َٔ بة ثيَويػتِ ْةظاْيوة، باغتإ بهةّء َةزستـإ بهةّ! طوتو: باؾة بؤنو ٖاَوؾؤَإ 
ْانةش  طو:: زياضة ئيؿـِ ْةبووة، ئةطةض ئيَوة ئيؿـتإ ٖةبوو زةتوأْ تةؾطيف بيَٓٔ! زيـاضة  

 ضِووش ية سادو سةَة ئاغا  نطزو طوتو:  ؾيَذ قػـةى ظؤض ضِةقة!
ئةزش باؾة بؤ ظةَيَهو خوَةيينء ئيَـطإ ْانةش "ئةو ناتة ؾـةضِش ئيَـطإء   زوايو طوتو: 

عيَطام طةضّ بوو، طو:: ئاخط ْايَيَِ باغو غياغـةت ْانـةّ، ئيَـوة زةيَـئَ باغـو غياغـةت       
َةنةٕ، طوتو: ْا ئاخط ئةوة قةيٓانا، تةَاؾاش ئةو بؤَباباضإء تؤخ باضاْة بهـة، "ئةوناتـة   

َاْو ٖةْسيَو ؾويَٓى زةضنطزو، تؤثباضاْو زةنطز" طـو:: زةش باؾـة   ئيَطإ بة فطِؤنة بؤضزوو
ئةطةض باغو تؤثباضإ بهةئ، ئيَوة ظياتطتـإ نـطزوة، ئيَـوة زيَٗاتتـإ ظيـاتط نـاوٍ نـطزوةو،       

 خةيَهتإ نوؾتوةو ضِاطواغتوة!
سادو سةَة ئاغايـ طوتو: ئاخط َاَؤغتا ئةوإ زوشَٓـٔ، ئٓذا سـادى سةَـة ئاغـا يـة     

هسا ْاظامن نويَو بطيٓساض بوو بوو، طوتو: َاَؤغتا فةضَوو! ئةوة ؾويَٓى بـطيين تـؤثو   ؾـةضِيَ
ئيَطاْيَيـة، َٓيـ بةنوضزيو طو:: ئٓذا ناى سادو سةَة ئاغا! ئةطةض نـةنساض ْةبووايـةى،   
خؤت بةو زةضزة ْةزةبطز، طوتو: زة فةضَوو َٔ ٖاتووّ زيفاعت ييَبهةّ،نةنـو تـؤف نـو    

ةْيوء بةغـةضخؤش ْةٖيَٓا، ئةوة يةنةجماضبوو يةطةٍَ ْةقيت ئةْوةضزا يةنـسش  زةيَيَو! بةيّ ثيَه
ببيٓـشن، ٖةضنةْسة نةْس داضَيـو طـوتى: ثيَُاخنؤؾـة داضدـاض غـةضزاظنإ بهـةش، َٓـيـ        
طو:: باؾـة ئةطةض َةداغ ٖةبوو، طوتيـإ: زةباؾة ئيَُة غةضزاْو تؤ زةنةئ، ئيسش ْة َٔ 

ْيـ غةضزاْو َٓيإ نطز، تا زواداض نة يةنـسعنإ بيٓييـةوة، بـؤ    غةضزاْو ئةوامن نطز، ْة ئةوا
ٖةضِةؾـة ييَهطزمنء بؤ ططتِٓ ٖاتبووٕ، نة ئةوة زوايو باغو زةنةّ، ئـةو ناتـة ثـايعش غـايَو     

  (بوو َايَُإ ية )غـةضغـييإ( بوو.1985)
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 جـنوجولَـي ضـرِو ثرِ بؤ باىطــةوازو

 ٍؤشـياركردىةوةي خــةلَك 
 

(زا زةغتِ نـطز بـة   1982وةش يةنذاضييِ ية ئيَطإ، ية ْيوةش زووةَو غايَو )ثاف طةضِاْة
نةْس غنودوٍَء نامنييةى بؤ باْطةواظنطزْو خـةيَوء ٖؤؾـياض نطزْـةوةيإء ئاَؤشطـاضيو     
ــة    ــيين، نةئةَاْ ــةتيَهو دؤضاودــؤضش بــةخؤوة زةب ــإ، نــةزياضة ئــةوةف نــةْس سايَ نطزْي

 غةضةنييةناْيأْ:

 :  وتـارداْي ٖـةيـٓــى (1
ئةو ؾـويَٓاْةش نة يةو َاوةيـةزا وتاضش ٖةيٓيـِ تيَـسا زاوٕ، وةى يـة يـازّ َابـآ،  ئةواْـة      

 بووٕ:

ــاوضشَ،       -1 ــو ؾ ــإ، زؤيَ ــواضقوضِْة، ططزد ـــة، ن ــوئَ: )ضِاْيـ ــةو بيت ــةضش ضِاْي زةقن
 طوْسةناْى: بيَطزبو، بةضزاْطة، َيَسيَطشَ(.

 زةقنةضش خؤؾٓاوةتو: )باييػإ، بيَطاوة(  -2
زةقنةضش بةضش َةضطـة: )بٓططز، ْؤيَههـة، يؤتةض، قةضةتةثة، َةَةْـساوة، زيًَيـصة،     -3

ــإ   ــةضش زوون ــإ، ؾــةزةيَة، غــةضطةيَوو،   –غةضغــيإ( زةقن غــةضطةيَوو: )زوون
 طاثيًََؤٕ(.

غـةْطةغـــةض: )بةغـــتةغتئَ، تــووة غــووضإ، شاضاوة،     –زةقنــةضش قــةيزظآ   -4
 غـٓسؤيٕ، زيَطشَ(.

تاضةناْـُسا، دةختِ يةغةض بواضةناْو: فيهطو عةقيسةو، تةظنيـةو  ؾاياْو باغيؿــة ية و
ئةخالمء، فةضَإ بةنانةو ضيَططيو يـة خطاثـةو، ٖيَطؾـهطزْة غةضغــتةّء ظؤضش ضِشيَُـو      
ــةضدةّ       ــاضة غ ــطزةوة، زي ــةنإ زةن ـــة ْاَؤي ــطةو ضِيَهه ــساْةوةش فيه ــةعؼء، بةضثةضن ب
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ة بةزةطُةٕ َاَؤغـتايإ وتاضيـإ يةبـةض    ( زةطوتـٔ، نة ئةو ناتإرتعذايٞوتاضةناْيؿـِ يةبةض )
 زةخويَٓـسةوةو، ٖةض يةغةض ناغـةظو، داضش وابوو يةغـةض نتيَـبيـ وتاضيإ زةخويَٓـسةوة.

 يادنـزدْةوةي يةدايهسووْي ثي غـةَسةر "ؽــًى اهلل عًية وصًِ": (2
ساَيـةتَيهـو زيهةو ؾــيَواظَيهو زيهـةش ئةوغـانةّ بـؤ باْطــةواظو ٖؤؾـياض نطزْـةوةش        

(ش يـةزايو بـووْو ثيَ ةَبـةضَإ    َٓاشعب١ ةيَوء دـةَاوةض بةطؿـيت، بـطييت بـوو يـة بؤْـة )     خ
َوسةؾنةز "قًى اهلل عًية وغًِ"، نـة دـاضش وا ٖـةبوو يـة يةنَيــو يـةو َايْـةزا بـةضِيَوة         

( يإ غـاظ زةنـطزو، خـواضزٕء خواضزْـةوةيإ     دعع٠ٛزةنوو، نة بةو بؤْةيةوة باْطٗيَؿـت )
واف بوو ية يةنيَو ية َعطةوتةناْسا، يإ ية زةؾـتيَهسا، بةو بؤْةيةوة  ئاَازة زةنطزو، داضش

 ططزبووْةوةيةنو دةَـاوةضيو ثيَـو زةٖاتء َٓيـ وتـاضّ زةزا.

ئةو ؾويَٓاْةش نة بةو بؤْةيةوة وتـاضّ تيَـسا زاوٕ يةو َاوةيـةزاو، زواتطيـ ئةواْةش ية يازّ 
وضِةطؤ، بةغتةغـتئَ، شاضاوة، غـةضنةثهإ،   َابٔ: ضِاْيـة، نواضقوضِْـة، تووة غووضإ، ق

 ...زووطؤَإ

 ئٓذا ييَـطةزا با زوو بريةوةضيو خؤف بطيَـطَِةوة:

       داضيَهيإ ية ئوضزوطاش ظؤضةًَيَو تووةغووضإ، َايَيَـو بةبؤْـةش يـازش يـةزايهبووْو
 ثيَ ةَبةضةوة "قًى اهلل عًية وغًِ" ْإء نيَؿـتيإ غاظ نطزبوو و َٓيؿـيإ زةعـوةتهطز  

 نة وتاضيإ بؤ غويَُٓـةوة.

زيــاضة َٓــيـ وةى عــازةتو خــؤّ زةغــتِ نـطز بــة طيَطِاْــةوةش بةغـــةضٖاتو شيـــاْو   
ثيَ ةَبةضش خوا "قًى اهلل عًية وغـًِ"، ئيـسش َـٔ طةيؿـتبووَة طةضَـةو ْيَوةضِاغـيت       

 بة ؾــةضَيَهةوة طوتو: –وتاضةنة، خاْـةخويَيةنة، نة َاّ سـادو يةى بوو 

َاَؤغـتا قػـةناْت ظؤض بةغـووزو ظؤض بـةتأَ، بـةيّ ئةطـةض زةغـت بـة         بةضِاغيت 
 خويَٓسْةوةش َةويووزْاَةنة ْةنةئ، زضةْطةو فطيا ْانةوئ.

َٓيـ بة ؾـيَٓةيو طو:: َاّ سادو طيإ! ئةوةش ئيَػتا باغو زةنـةّ، ئـةوة ئةغـًَو    
غــتايةنو  بابةتةنةيةو، ئةوةية َةويووزْاَةنةش َـٔ! ئـةويـ ضِووش نـطزة نـةْس َاَؤ    
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ضِيـ غـجو، زاْيؿـتبووٕء ييَو ثطغشن: ئةضشَ َاَؤغـتايإ واية ! طوتيإ: بةيَآ وايـة،  
ئةضشَ وةيَة ئةوة َةويووزْاَةش ضِاغتةقيٓةية. ئةويـ طوتو: نـؤٕ وايـة! ئـةزش بؤنـو     

 ٖةتا ئيَػـتا ئيَوة َةويووزْاَةش واتإ ْةخويَٓـسؤتةوة !
، ئيَُة ئاوا ْاظاْشن، ئةطـةضْا زةبـآ ئـاوا باغـو     يةنيَهيإ طوتو: ضِاغـتييةنةت زةوشَ

 شيإء بةغـةضٖاتو ثيَ ـةَبـةضش خوا "قًى اهلل عًية وغًِ" بهطشَ.
 بةضِاغتيو ئةو َاَؤغتا بةضِيَعو بة ئيٓػـافاْة باؾِ فطيا نةوتٔ، خوا ثازاؾتيإ بساتةوة.

زةيَـئَ: داضيَـو   زياضة ٖةيَويَػيت َاّ سادو ية وتاضةنةش َـٔ، وةى ئـةوةش ييَٗـات    
سيهاختواْيَــو باغــو ضِؤغــتةَو ظاٍَ زةنــاتء زةطاتــة نؤتــايو سيهايةتةنــةو، يــةنيَو 

 زةثطغـآ: ئةضشَ ضِؤغـتةّ ْيَط بووة يإ َوَ !

         ّداضَيهو زيهةف ية طوْــسش )قوضِةطـؤ(ش ْيعيـو زةضةبةْـسش ضِاْيـة، زاوايـإ يَيهـطز
ّ باغـو نـةْس ميـةْيَهو غـريِةو     وتاضيإ بؤبسةّ بةو بؤْةيـةوة، َٓيـ وةى عازةتو خـؤ 

شياْو ثيَ ةَبـةضّ "قًى اهلل عًية وغًِ" نطز، زياضة ئةو ناتة ض خةبـةض ْـةبوو، بـةيّ    
زوايو بيػـتُةوة نة َايَةنة زووباضة ْإء نيَؿـتء زةعوةتيَهو زيهةيإ غاظ نطزبـؤوة،  

ــ     ــة ! زي ــةوتوةو قبوويَ ــةض ن ــةيإ وةب ــا َةويووزةن ــة ئاي ـــيبوويإ: ن ــوْهة ثطغ اضة ن

( بووة، بة بياْووش ئةوة نة ية وتاضةنةَـسا باغـو )طـا( و    شعًبعٞوةيَةنةؾو ْةضيَٓيو )
 )َاغـو(ّ ْةنطزوة!

نوْهة ئةو نـاتةش َاَؤغتانإ بـة ظؤضيـو نتـيَيب )َةويووزْاَـة(يإ زةخويَٓـسةوة،      
نةثطِة ية ؾيت ْاضِاغتء ئةفػاْةيو، يةْيَويإ زا باغو ئـةوة زةنـات، نـة ظةوش يةغـةض     

 ٖتس!!...ـيت طايةو طا يةغـةض ثؿـيت َاغـوء ثؿ

ئٓذا عازةت وابوو نة ئةو نتيَبـة غويَٓسضيَتةوة، نة باغو ثيَـ ية زايهبـووٕ ثيَ ةَبـةض   
ــآء    ــةزايو بــووْو، َــةدًيؼ ٖةيَسةغــتاْة ث زةنــاتء ثاؾــإ نــة زةطةيؿـــتة غــةض ي

 َةويووزْاَة نؤتايو ثآ زةٖات!
عًية وغـًِ" زةغــت ثيَسةنــات َةويووزْــاَة     واتة: نة شياْو ثيَ ةَبةض "قًى اهلل 

"نة ئةو وؾةيةف ٖةيَةيـةو زةبآ بطوتطشَ: )َويسْاَـة( واتـة: نـاتو يـة زايـو بـووٕ"       
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نؤتــايو زةٖــات، يــة سايَةتيَهـــسا نــة شيــاْو ٖةضنةغـــيَو يــة يةزايهبووْــةوة زةغــت 
ٍ اهلل( ثيَسةناتء َوسةؾنةزش نوضِش عةبسويَةف ثاف بووْو بة ثيَ ةَبـةضش خـوا )ضغـو   

 "قًى اهلل عًية وغًِ" غـةضَةؾكو ئيَُةيـة، ْةى ثيَـ ئةوة، وةى خـوا فةضَوويـةتى: 

واتة: بيَطوَإ يـة   ،األسساب ژجئ   ...  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئژ 
 ثيَ ةَبةضى خوازا غةضَةؾكييةنى باف بؤ ئيَوة ٖةية..

ثــةوإ(ء شَاضةيــةى يــة ؾـــاياْو باغيؿــة َــٔ ْــاوّ يــةو نتيَبـــة ْــابوو: )نتيَبـــو  
َاَؤغتاياْو نةّ ؾاضةظاف يةغةض ئةوة ييَـِ ْيطةضإ بووٕ، ٖـةضوةٖا يةغـةض ئـةوة نـة     

( سـةزيؼ ْييــةو ْـة غـةْةزش     يٛالى يٛالى يععُا ػًكعع و األفععالى   طوتبووّ: وتةى: )
ضاغتةو ْة ْيَوةضؤنةنةيؿـو، وةى ية نتيَـيب "َػويَُاْو ناٌََ" بـةضطو يةنةَـسا باغـِ    

)نععف اخلسعا َٚسٌٜ اايبعاط، عُا اظعتٗر َعٔ األسادٜعح     يةايَعذاًعْٛٞ(ٜغ ) نطزوةو
 )َٛضٛم(ٙ. طوتوويةتى: ٖةيَبةغـ اودا 242، ص2ع٢ً أيصع١ٓ ايٓعاط(ز

 ثزصــةو صــةرةخءعــيي: (3
ئةَيـ سايَةتء ؾيَواظَيهو زيهةش باْطةواظ نـطزمن بـوو، نـة َةطـةض نـؤٕ زةْـا ٖـيس        

ةؾساضيو تيَسا بهةّء قػةش خيَـطش تيَـسا ْةنـةّ، زيـاضة بـةظؤضيو      نؤضِيَهو تاظية ْةبوو، نة ب
باغو َةضفنء شيإء ظوو تيَجةضِيين زْياو، ييَجطغـيٓةوةش ضؤشش زوايـوء، داضوبـاضيـ باغـو     

 غياغيوء نؤَةييةتيوء فيهطييِ زيَٓاية ثيَـ، با ييَطةزا ئاَاشة بة ْـُووْةيةى بهةّ:

ش زؤيَـو ؾـاوضآ بةؾـساضيو تاظيةيـةنِ نـطز      (زا ية طوْسش )بةضزاْطـة( 1983ية غايَو )
يةطةٍَ خاٍَ ئةػنةزة ضِةؾو طةيَووش َاخؤبعْاْسا، خوا ييَيـو خؤؾـبآ، يـة َيـاْو قػـةناظنسا      
غووضِةتو )ايـُاعوٕ(ّ تةفػرينطز، زيـاضة يـة نـؤضِو َةدًيػـةنةزا شَاضةيـةى ثيَؿـُةضطةو       

يإ زةنـطزة غـةض ئيػـالّء    نازيطاْو يةنيةتو ْيؿـتيُاْيو ٖةبووٕ، نـة ئةوناتـة ظؤض ٖيَطؾـ   
قػةنةش َاضنػـيإ زووباضة زةنـطزةوة: )ئـايشن تًيـانو طةمْـة( َٓـيـ يـةَياْو تةفػـريش        
  غووضةتو )ايـُاعوٕ(زا، باغو ئةوةّ نطز، نة ئةوةتــا خوا يـة قوضئـــاْسا زةفـــةضَووآ:   

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ژ  ھ     ھ  ھ   ھ
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ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

واتة: بةْاوش خواش بة بةظةيو بةخؿـٓسة، زةظاْـو نـآ بـــطِواش بـة ئايــشن )يـإ        ، ژڌ   
ضؤشش غــــعاو ثازاؾــــت( ْيـــة  ئــةوة نةغــيَهة نــة بــةتووضِةيو ثــاٍَ بــة ٖــةتيوةوة زةْــآء 

ْازات بؤ خواضزْسإ بة ْـةزاض، زةدـا غـعاش غـةخت بـؤ ئـةو        زةضيسةنات، وة ٖاْو خةيَو
ْويَصنةضاْــةش نــة يــة ْويَصةنــةيإ بيَئاطــإ، ئةواْــةش ضِيابــاظيو زةنــةٕ، وة ٖاونــاضيو يــة  

 َوغتةسةقكإ زةططْـةوة.
ئٓذـا طــو:: نةواتـة: ئةواْــةش بـة ئيػــالّ زةيَـئَ: تًيــاىء يةطـةٍَ ئــايين ؾــيَويَٓطاوش      

نةٕء زةرنةْة تةضاظووةوة، ئةواْة قياغو نةؾهآ ية َةؾهآ زةنـةٕء،  ْةغطِاْييةتسا قياغو زة
ٖةَوو مسيَأل غووضإ بةٖةَعاغا تيَسةطةٕ! ئةطةضْا ئةوةتا ئيػـالّ زةيَـآ: نةغـيَو ياضَـةتو     
ًَـآ ئيُاْـساضّء، ئةطـةض         ٖةتيو و ْةزاضو ييَكةوَاو ْـةزاو، َؿـووضيإ ييَٓـةخوات، ْاتواْـآ ب

 ش بآ ْيَوةضِؤنة!ْويَصنةضيـ بآ، ْويَصةنةش ْاو
زياضة ثاف تةواو بووْو قػةنامن، نةْس ثيَؿُةضطةو نازيطيَهو يةنيـةتو باْطيـإ نـطزّء    
طوتيإ: بيَعةػنةت فةْةنةؽ ئيؿُإ ثيَتة! ئيسى َاوةيةى ثيَهـةوة زاْيؿـتشن يـةشيَط غـيَبةضش     

ؾـة بـووٕ   زضةختيَهساو، ٖةْسيَو قػةو بامسإ ثيَهةوة نطز، نة قػةناْو ئةوإ ظيـاتط ٖةضِة 
نة: قبووٍَ ْانةٕ ئةو نوضزغتاْةش ئةوإ بةخويَين غةزإ ؾةٖيس ئاظازيإ نـطزوة، نةغـاْو   

 زيهة بئَ فيهطش زيهةش تيَسا بةوبهةْةوة!
َٓيـ طو:: ئيَُة واَاْعاْو خةباتو ضِظطاضرنواظيو بؤ خةيَوء َيًًةت نـطاوة بةطؿـيت،   

ــةضساٍَ   ـــةت، بةٖ ـــايةنو تايب ــعبء ئيسؤيؤشي ــؤ سي ــةى ب ــةجناَيَوء   ْ ــيس ئ ــتيٓة ٖ ْةطةيؿ
ٖةضنةغةَإ يةغةض قػةش خؤش غـووض بـوو، بـةيّ يةبـةض ئـةوةش شَاضةيـةى يـة خـةَيهو         
تاظيةنة، ويَطِاش خاٍَ ئةػنةزة ضِةف ثيَيـإ ظاْو، )واتة: بة َؿـتء َـطِش ْيَواْــُإ( ئـةوإ     

 نؤتايو يإ ثيَٗيَٓا.
 

www.alibapir.net



 .....................   (   نم كاهيي   ره  وه   بير)ى   هت هم نمن   اهم لو هي ك  هل  هخ ر م هح ند  .......  ...................     

     

 ص 135ط 

7 

7 

 ( و ْاخنـواردٕ:دعــوةباْطٗي غــت ) (4

ؾيَواظيَهو زيهةش ناضو نامنيوء باْطةواظّ بـوو، نـة ييَـطةزا بةثيَويػـيت زةظامن     ئةَيـ 
ْاوى غآ نةؽ زؤغـتة زَيطيٓـةنامن بَيـِٓ، نـة نـةْس نـؤضِو َةدًيػـَيو يـة َـاَيو ئـةوإء           

 خعَةناْياْسا بةضِيَوة زةنووٕ، ية زةقنةضش بيتوئَء ثؿسةض، ئةواْيـ:

 ناى )خـسض عبساهلل قةضة(ش َاَـةف. -1

 ةقـآ َيٓـة(ش ؾـيَداوزةمْيـى، َاَةف.ناى )ف -2

ية شياْسا َاوٕ، يازيـإ   (1)ناى )تةٖـا سادو ظاٖري(، نة ئيَػتاف ٖةض غـيَهيإ -3
 بةخيَـط بآء، ية بةيو ططفتاضيو بةزووضبٔ.

ؾاياْو باغيؿة ظؤضداضإ بةؾيَوةيةنو بةضْاَةو ْةخؿة بؤ زاضِيَصضاو، ئةو باْطٗيَؿتاْة غاظ 
 َوْاقةؾةو باؽء خواؽء ثطغياضو وةيَو ظؤضيإ تيَسا بووٕ.زةنطإ، وة 

 يةوباضةوةف ئاَاشة بة ْـُووْةيةى بهةّ باؾــة:

(زا ية يةنيَو يةو باْطٗيَؿتاْةش نة ناى )خسض عبساهلل قةضة( يـةَايَو نـاى   1983ية غايَو )
ياضو عومساْى شْرباى يةقةيزظآ غاظش نطزبوو، شَاضةيةى يةو نةغاْةش نـة طوَـإء ثطغـ   

ئيؿهاييإ يةباضةش ئيػالَةوة ٖةبوو، يإ ٖةض بيَربِوا بووٕ، نؤبووْةوة، نة َـٔ وتوويَـصيإ   
يةطةٍَ بهةّ، َاَؤغتا )َةم(يةنيـ نة زضاوغيَيإ بوو و ية ئةغًَو بابةتةنةف بيَدةبةض بوو، 

تى بة ٖةيَـة  ية َةدًيػةنةزا بوو، بةيّ وا زياضبوو يةنيَو ية ئاَازةبوواْى نؤضِةنة بة َوخةْٓة
ية زشش َين تَيطةياْسبوو، بؤيـة يـة غـةضةتاوة ٖـةض قػـةيةنِ زةنـطز، َاَؤغـتا ثةضنـَيهو         
تيَسةخػت، َٓيـ ظاْيِ خطاخ سـاَيو نـطاوة، بؤيـة يـة زةضفةتَيهـسا غـةضّ بـطزة بٓطـوَيوء         

 تيَُطةياْس، نة ئاَاجنو ئةو نؤضِو َةدًيػة نييـةو نؤْـة 
جؿتِء ٖةضنيِ طوتباية، ثؿتطرييو زةنطزّ، زوايو نـة  ئٓذا زواش ئةوة َاَؤغتا بوو بة ثايَ

ــةو     ــةتو ئ ــٔ زةضِؤّ، تاق ــة َ ــوتو: نان ــآء ط ــاية غــةض ث ــةوة، ٖةيَػ قػــةناظنإ زضيَصبووْ

                                                 
 (دا كؤضى دوايى كزد ثاؼ ٌةخؤعييةكى دريَذخايةُ خواليَى خؤعب .2013(  بةآلً كاك فةقا  ويٍة لة صاَلى )1
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ؾـةضِةقػةيةّ ْيـة، بةيّ با وةقيةتيَهتإ بـؤ بهـةّ:  فةْهـةؽ ظؤض ؾـاضةظاية يـة ئيػـالّء       
 سافيـع!ٖةضنو زةيًَـآ، طويَو بؤ بططٕء ييَو وةضبططٕء َٔ خوا

 دةرظ  وتٓـةوة و ئاَءذ ــاريي : (5
ئةَيـ ؾيَواظيَهو زيهةش ناضو باْطةواظّ بوو، بةتايبةت يةَعطـةوتو طـةوضةش ضِاْيـةزا،    

 ٖةضوةٖا ية غةضزاْو َعطةوتةناْو زيهةو زاْيؿسن يةطةٍَ فةقيَيةنإء قوتابياْو زيهةزا.

 زةضغةناْيؿِ دؤضاودؤض بووٕ، وةى:
قوضِئإ، فةضَووزة، بابةتة ؾةضعييةنإ، ضةوؾـتء ئـةزةب،    ئيُإء عةقيسة، فيَطنطزْو

 ... .بةغةضٖاتء َيَصوو، ظيهطش خوا، ٖؤؾياضيو فيهطيوء غياغيو

 وتووي ـذو عةِرةقضــة  عـي واسي هى ديهةى باْطــةواس: (6
ئةَيـ ؾيَواظيَهو زيهةش باْطةواظو نامنيو فيهطييِ بوو، ٖةضةنـةْس خـؤّ سـةظّ بـة     

ْكاف( ْةزةنطز، بةيّ داضش وابوو ْاناض زةبووّ ية بةضاْبــةض ئةواْـةزا   ؾةضِة قػـة )دساٍ، 
 نة ضِةخٓةيإ ية ئيػالّ زةططت، َوْاقةؾة بهةّ.

ييَطةف سةظ زةنةّ ئاَاشة بة زوو ظنووْـة بهـةّ بـةنوضتو، ئةطـةضْا بةزضيَـصيو ظجنـريةش:       
 ة: )زةبةضيَو ضِانووْى ئيػالّء ضِيَههإ( ظنووْةش ئةو دؤضة َودازةمْةي

    داضيَهيإ نازيطيَهو َاضنػيو ية طةضَةش َوْاقةؾةنةَاْسا طوتو: بةيَطة يةغةض ئةوةش

دلتُععف  نة ئيػالّ بةنةيَهو ئيَػتا ْايـةتء، نـاتو خـؤش بـؤ نؤَـةيَطاش نؿـتونايَيو )      
(زا تةْيا باغو دوتياض )فـالّح(، زةناتء زةيَـآ:  أ إٖاتوة، ئةوةية نة ية باْـن ) زراعٞ(

(َّٞ  عُاٍ( ْانات!! –عًى ايفـالح(، بةيّ باغو نيين نطيَهاض )ثطؤييتـاض  س

َٓيـ طو:: ئاخطططفيت ئيَوة ْةؾـاضةظايوء تيَٓةطةيؿـتٓة، ئةطـةضْا زةبـوو بعاْـو نـة       
(يـةو بـة َاْـاش غـةضفطاظيو زآ، ئـةوةش تـؤ       ٠وؾةش )فالح( ية باْطسا بةبآ طيـطة )ؾـس  

 زةيَيَـو: )فالّح(ة، ْـةى )فالح(!
 ة غةضفطاظييـ طؿتطرية، بؤ ٖةَوو نشنء تويَصةناْو نؤَةيَطا. زيـاض
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       ّداضيَهو زيهةف يةطةٍَ بابةيةنو نؤَؤْيػتسا ؾةضِةقػةَإ بوو، ئـةو طـوتو: ئيػـال
ــةقري، خــوا     ــسو ف ــبشنء، زةويَةَةْ ــو ضِاظي ــوَ ثيَ ــاوة، زةب ــا زاْ ــآ: خــوا نــؤْو زْي زةيَ

ئيػـالّ بـةٖيس دؤضيَـو ضِآ بـة      وايًيَهطزووٕء ْابآ زةغتهاضيو ئيؿو خوا بهـةئ، وة 
ؾؤضِفء طؤضِاْهاضيو ْازات، َٓـيـ طـو:: ئايـا بةَيطـةت نـيية يـةوباضةوة، طـوتو:        
ثيَويػت بة بةيَطة ْاناتء ؾتةنة ضِووٕء ئاؾهطاية،َٓيـ طو:: نة تؤ بةيَطةت ْيـة بـؤ   
ّ ئيػجاتو قػةنةت، بؤ خؤش ٖةيَسةوةؾيَتةوةو ثيَويػيت بةٖةيَوةؾاْسْةوة ْانـات، بـةي  

بؤ ظيَسة زيَٓيايو زةيَيَِ: يةنةَشن ثييت، يةنةَشن وؾةش، يةنةَشنء طـةوضةتطئ ضِغـتة يـة    
ئيػالَسا، قػةنةش تؤ ٖةيَسةوةؾيَٓيَتةوة، نة بطيتييـة يـةثييت )م(ى وؾـةش )م ايـة( يـة      
ضِغتةش: )م اية ام اهلل(زا، نوْهة )م اية ام اهلل( ياْو: دطة ية خـوا ٖـيس ثةضغـ اوش    

ْـشن، نةواتـة: )م( اؿـَيطَيهة ًَـو ٖةضنـو تـاغووتء زيهتـاتؤضش خـؤ بـة          بةٖةم 
 نًُع١ ثةضوةضزطاضو بة ثةضغ او ظاْة، زةثةضِيَٓـآ، وة وؾـةش بـةضظش خـوا بةيـةنططتٔ )    

( ضِةفــعش ٖةضنــو نؤياليــةتيوء شَيطزةغــتيو َطؤقنةناْــة بــؤ تــاغووتء        ايتٛسٝععد
بـةضطو زيٓييــسابٔ، ض يـة    زيهتاتؤضةنإ، زةنات، ض ية بةضطو غياغـيو زابـٔ، ض يـة    

 بةضطو سيعبيو، ض ية بةضطو نشنء تويَص، ض ية بةضطو ضِشيَِ...ٖتس.

 دؤصـتايةتييى بزادةري تـيي: (7
ئةَيـ يةنيَهى زيهةبوو ية ضِيَباظو ؾيَواظةناْو باْطةواظو نامنيو فيهـطييِء، ئيَػـتاف   

ٖاوةييةتيُاْسا بةضزةواَشن، ض يةطةٍَ شَاضةيةنو ظؤض يةو زؤغتء ٖاوةيْةش ئةو ناتةّ، ية 
يةْيَو باظْةش نـاضش سيعبيـوء ضَيهدطاوةيـو ئيػـالَييسابٔ، ض يـةزةضةوةش بـٔ، يةزةقنـةضش        

 بيتوئَء ثؿسةض بةتايبةتيوء، يةظؤضبةش ْاونةناْو نوضزغتاْسا بةطؿيت.

زياضة ظؤضبةش ئةو زؤغتء ٖاوةيْةؾـِ، ثيَؿـ  ٖـةيَططش فيهطةيـةنو زيهـةش غـةيطش       
 ٕء، ية ئةجناَو ْعيهيوء ضِةفيكايةتييسا طؤضِاوٕ.ئيػالّ بوو

ٍَ باظْـةش ٖاوةييةتييـةنامن فـطاواْ و شَـاضةش زؤغـتء          ٍَ بـؤ غـا ٖةيَبةتة زواتطيـ غـا
بطازةضةنامن ظياتط زةبوو، ؾاْاظييـ بةيةى بةيةنو ٖاوةيَة زيَػؤظو َةبسةئييةناظنـةوة زةنـةّ،   

سو يةْسو بـة ٖـةوضاظو ْؿـيَوَسا، ٖاونـاضو     نة ية ٖةَوو قؤْاغةناْو شيإء طوظةضاْو ثطِ نةْ
  زةغتباضططّ بووٕء ٖةٕ، خوا ثازاؾتيإ بساتةوةو غوثاغطوظاضيامن.
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 ىووشــيين يةكةمني بةرٍةمــه و 
 ضاثكردىـى يةكةمـني بةرٍـــةو

 
( ظ زا 1981يةنةَشن بةضٖةَو ْووغطاوّ، نتيَبـو: )ضِيَباظش تيَهؤؾإ( بوو نة ية غايَى )

زةغتٓووغيو ييَِ وْبوو، ئةطةض نةغيَو يـةمش بـآء بـؤّ بيَٓيَتـةوة، َـةَٓووْو      ْووغيِء بة 
(زا ويَطِاش نتيَبداْةنةّ، فةوتا، وة يـةَاوةش غـايَو   1993زة ،  نة ية ضِووزاوةناْو غايَو )

(زا نتيَبـو: )ثوختةيةى زةضباضةش ئيػالّ(ّ ْووغو، نة يةنةَشن بةضٖةَِ بوو ناخ 1983)
( 3000زا غـآ ٖـةظاض )  1984ضةتو )فاحتــة(يةو، زواتـط يـة غـايَى     نطابآ، تةفػريش غـوو 

ْوغدةش يـآ ناخ نطاو، غةزاو ناضيطةضييةنو باؾو ٖـةبوو، بةضنـاوش ظؤض نةغـو ثـآ     
 (زا بؤ داضى زووةّ ناخ نطايةوة.2006ضِؤؾٔ بؤوة، وة ية غايَى )

ة(و نـاى  ؾاياْو باغيؿة بؤ ناثهطزْو ئـةو نتيَبـةّ ٖـةضناّ يـة نـاى )خـسض عبـساهلل قـةض        
)َوسةؾنةز َةم بطايـُاغا َةضطـةيو( "خـوا ييَو خؤؾبـآ"، ٖاوناضييإ نطزّ، نـاى خـسض   
عبــساهلل ثــاضةى نــاثهطزْى زابــشن نــطز بــة قـــةضظو، نــاى َوسةؾنــةزى َــةم بطايـــُاغاف  

 غةضثةضؾتيى ناثهطزْى نـطز.
ـ      ةت بـؤ نـاخ   ئٓذا ييَطةزا يةباضةش ئةو نتيَبـةّء نـؤْيةتو ضِاييَبـووٕ )َوافكـة(ش سهووَ

 نطاْييةوة، با ئةّ بةغةضٖاتةّ بطيَطَِةوة:

ٍ  َاَءصـــتا عـــي خ  دا بـــةٖءى  عبـــدالل   ضـــءْيةتى يةنـــنى ْاصـــيُٓإ ية ـــة
 )ثوختةيةى دةربارةى ئيضــالّ(ةوة :

(زا َـٔ يـة َعطـةوتو طـةوضةش ْاسيـةش      1983ضِؤشيَهيإ ية َاْطةناْو نؤتـايو غـايَو )  
زابووّ وتاضش دوَعة غويَُٓةوة، ثيَـ وتاضةنـةّ، يـإ   )بٓططز( بووّ، َاَؤغتايةنة َؤيَةتو 

نوؾٓهيو( نـة   عبدايباشطزواش ئةوة، ٖةضناّ ية: ناى )طةيالْيـو( "َال غـًُإ"و ناى )
ثيَؿ  يةنسيـُإ بيٓيبوو ية ٖةويَيط، بةضةو ثرييـيِ ٖـاتٔء طوتيـإ: ئيَُـة يـة ٖـةويَيطةوة بـؤ        
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( واشةيو ئيَُـةش ْـاضزوة، )َاَؤغـتا ؾـيَذ     ٝفعبدايًط ظٝؽغةضزاْو تؤ ٖاتووئء َاَؤغتا )

"خوا ييَو خؤؾبـآ" زووةَشن ضِابةضش طؿيت بعووتٓـةوةش ثةيوةْـسيو ئيػـالَيو    عبدايًطٝف
َٗابـاز(   –( بةضووزاوش غةياضة نؤنو زوايـو نـطز يـةضيَطاش بؤنـإ     1992بوو، ية غايَو )

 يةٖةوييَط.( َاَؤغتاش ظاْهؤ بوو عبدايًطٝفزياضة ئةو ناتة َاَؤغتا )ؾيذ 
ثاؾإ باغيإ نطز، نة نتيَيب: )ثوختةيةى زةضباضةش ئيػالّ(ش بةْسة يةميةٕ فةضَاْطـةش  

(ةوة وةى ؾاضةظاش ثؿهٓةض )خبري َفـتـ( زضاوة بـة َاَؤغـتا، نـة     ايرقابع١ دا٥ر٠ناوزيَطيو )
 تةَاؾاش بهات، ئايا ناخ بهطشَ يإ ْا 

( يةطـةٍَ ئـةو و نـاى )َـةم غـًُإ(زا      عبدايباشطئيسش َٓيـ بة قةَةضة غجييةنةش ناى )

( "بةضةػنـةت بـآ"، ظؤض   عبدايًطٝفنووَة ٖةوييَطو، نة نوويٓة خعَةت َاَؤغتا  )ؾيَذ 
خؤؾشاٍَ بوو، بةيّ زوو غيَذاض ٖةض زةيجطغو: ئايا تؤ ئةو نتيَبةت ْووغـيوة  زيـاضة ثـآى    

طشَء ْووغيويؿُة ( بوو، ثاؾإ طوتو: ظؤض باؾِ بؤ ْووغيوش نة ناخ بهَوعاَذبغةضغاّ )
نـة ٖاونــاضيو َاززييــت بهـةٕ بــؤ نــاثهطزْى، نــة ئةوناتـة ثــآى زةطــوتطا: ثؿـــتطرييو    

 (، بةيّ ٖيس ٖاوناضييِ ْةنطا.تعطعٝد)

(زا "خوا ييَـو  عبدايًطٝفزياضة ئةوة غةضةتاش يةنسش ْاغيُٓإ بوو يةطةٍَ َاَؤغتا )ؾيذ 
 خؤؾبـآ".

ٍ  نــا  ى خــنر عةبنويــآل قــةرةدا :ضءْيـةتي يةنــني ْاصــيُٓإ ية ــة

نؤْيـةتو يةنسش ْاغيُٓإ يةطةٍَ ناى سادو خسض  عةبسويَةى قـةضةش َاَةؾـسا، خـوا    
غةمَةتء غةضفطاظش بهات، نـة يةنَيهـة يـة زؤغـتء بـطا زيَػـؤظو ْعيـوء بةٖةيَويَػـتة         

 زيَطيٓةنامن، بةغةضٖاتيَهو ٖةيـة، بؤ طيَطِاْةوة زةؾــآ:
و ْووغيين نتيَبــو: )ثوختةيـةى زةضبـاضةى ئيػـالّ( بـووّ، يـة       يةو ناتةزا نة غةضطةضَ
(زا ضؤشيَهيــإ نــة يةغــةض خواْــة )ثٓــــة(يةى زةَٓووغــو، 1983نةؾــو بــةٖاضش غــايَو )

)َاَؤغتا َةم ئيرباٖيِ َةَةْساوةيو(ء بطازةضيَهو يـيَِ وة شووض نـةوتٔ، نـة زوايـو ظاْيــِ      
ؾـة، زيـاضة َٓـيـ بـةخيَطّ ٖيَٓـإء ضيَـعّ       ْاوش )خـسض عبساهلل قةضة(يةو يـة عةؾـريةتو َاَة  
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ييَططتٔء، ثيَؿ يـ يةطةٍَ )َاَؤغتا َةم ئيرباٖيِ(زا ثيَهـةوة يـة ثةيــُاْطاش ئيػـالَيو يـة      
 غًيَُاْو خويَٓسبووَإء يةنسيـُإ زةْاغو.

ئٓذا ثاؾ  ناى سادو خسض بؤش باغهطزّ، نة ثايَٓةضش غةضةنيو وش بؤ ئاؾـٓابووْو بـة   
ة ثيَؿ  بيَئةوةش ئةْساَو فةضَيو )يةنيةتو ْيؿتُاْيو( بآ، بةثاضةو غـةياضةو  َٔ، ئةوة بووة ن

َايَو خؤش ظؤضش خعَةت زةنطزٕ، بةيّ ضؤشيَهيإ ية نؤضِيَهسا باغو بةْـسة )عـةيو بـاثري(    
 نطاوةو ٖةْسيَهيإ ظةَِء ٖةْسيَهيإ َةزسيإ نطزووّء، ية َياْةش قػةناْياْسا طوتووياْة:

ةيطنإ بهةويَتة زةغت، ْابآ بٗيًَشَن باباش وةى فةْهةؽ ية ْاْةواخاْةف ئيَُة ئةطةض زةغت
ْاْو ثيَبفطؤؾطشَ! ناى خسضيـ طوتوويةتو: يةبةض نو، ئايا يةطةٍَ ضِشيَُةو زشش خؤَاْـة !  
طوتووياْة: ْةخيَط، ئةو ظؤض زشش ضِشيَُةو بة خـطاخ باغـو زةنـات، وة يـة َاضنػـيعّء يـة       

ضةظاية، بةيّ زشش فيهطةش ئيَُةيـةو، ئـةو دـؤضة نةغـاْة زةبٓـة      ئيػالَيؿسا ظؤض ظيطةىء ؾا
 ٖؤش واظٖيَٓاْو خةيَو ية ئيَُـة!

ئيسش ناى خسضيـ بؤ ناى َةم ئيرباٖيُو بطازةضش باؽ زةناتء زةيَآ: سةظ زةنةّ ئـةو  
نوضِة ببيِٓ، ئةويـ زةيَآ: فةْهةؽ بطازةضَة، بةو دؤضة َاَؤغتا ئيرباٖيِ يةطـةيَو زآ بـؤ   

 .مش َٔ
ٍَ َـٔ، يـة زؤغـتء بـطازةضة             ؾاياْو باغيؿـة نـاى خـسض قـةضة ثـاف ئاؾـٓايةتيو يةطـة
ثيَؿووةناْو زابطِاو يةطةٍَ ئيَُـةو َاْإ تيَهةٍَ بوو، دا يةنيَو ية بـطازةضة قؤاـةناْو نـاى    
خسض طوتبووش: َٔ بةمَةوة ططْـن ْيـة خسض يةطةٍَ فةْهةؽ بؤتـة ئاؾـٓاو بـطازةض، بـةيّ     

 طو بيَطش بؤ ئيَُة ْةَاوةو، زةعوةتء باْطٗيَؿـتةناْيُإ نوو!ططفتِ ئةوةية خيَ
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 شـةفةري بةغـدادو ديتـين ضـةىد كةشــايةتيـيةك

 
ــو يةطــةٍَ نــاى خــسض قــةضةو بــة  1984و  1983يــة َــاوةش غــايْو ) (زا نــةْس داضيَ

غةياضةنةش وش غةضزاْو بةغسازّ نطز، بة ثًةش يةنـةّ بـؤ نـاثهطزْو ٖـةضزووى نتيَبــو:      
وختـةيةى زةضباضةش ئيػالّ(ء )زةبةضيَو ضِانووْو ئيػـالّ و ضِيَههإ( نة زواتط يـة غـايَو   )ث
 ( ناخ نطا.1985(زا ْووغيِء ية غايَو )1984)

ٍَ نـاى خـسضزا زةنـووئ، نـةْس            ئٓذا يةو غـةضزاْةَسا نـة ٖــةَوو دـاضَش ٖـةض يةطـة
زةخةَـة غـةض ئـةو    زيساضيَهو ططْطِ بـووٕ يةطـةٍَ نـةْس نةغـايةتييةنساو، غـةضو تيؿـو       

 زيساضاْة:

ٍ  َاَءصــتا َةال عةبنويهــةرميى َودةرريــط دا: (1  ديـنار ية ة

ئةجماضةيإ بةْسةو ناى خـسضو َاَؤغتا بةنط غـةيس غـةضيت بـووئء، ويَـطِاش غـةضزاْو      

ٟ ( و )شعاَرا٤ نةْس زؤغتء بطازةضيَهو َاَؤغتا بةنط ية ) ( يـة بةغـسازيـ بةخعَـةت    رَعاد
)َـةم عبـسايهطيِ(يـ طةيؿـتشنء، نؤَـةيَيَو ضِيَُٓـايوء ئاَؤشطـاضيو       َاَؤغتاش ضِةػنـةتو  

نطزئء، نةْس ثطغـياضيَهيؿـُإ ييَهـطزٕ "َاَؤغتا بةنط غةضيت نطزْى" نة بووْة َايـةى  
 قةيَؼ بووْى!

زياضة َٔ ثيَؿ يـ نـةْس داضيَو بةخعَةتو َاَؤغتا طةيؿتبووّء، زوايـيـ ٖـةتا ثـيَـ    

ــؤ  ــةضِيَو )زنت ــو ي (ش َوذعععازض َوسةؾنــةز ؾـةؾـــؤيو(يةوة نــة ئيذــاظة زضاو ) نؤنــو زواي
ٞ َاَؤغتاية، ْاَةو قػـةو باغـو ظاضةنيـو )    (َـإ ٖـةض ئـايَوطؤضِ زةنـطزو، يـة وةيّء      ظعسٗ

 ضِيَُٓاييةناْو غووزَةْس زةبووّ.
خوا ثًةو ثايةش َاَؤغتاش َوزةضِضِيؼ بةضظتط بهاتـةوةو، ثازاؾـيت باؾـو َاَؤغـتا َـةم      

 ساتةوةو، ٖةض غةضنةوتوو و بةختةوةض بآ.َوسةؾنةزش ؾةؾؤييـ ب
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ٍ  َاَءصتا َةال عـي خ َوحةممـةد تةٖـا باييضــاْيـي دا : (2  ديـنار ية ة

ية يةنيَو يةو غةفةضاْةش نة يةطةٍَ ناى خـسضزا نطزَأْء ية خعَةت بابيؿُسا بووّ، نة 
ْيو طةيؿـتشن،  بؤ ناضةغةض بطزَاْة بةغساو، بةخعَةت َاَؤغتا َةم ؾيذ ـةَةز تةٖا باييػا

"خوا ييَو خؤؾبـآء ثًةو ثايةش بةضظ بآ"، وة ؾةويـ ية َايَيإ َايٓـةوة، ؾـاياْو باغيؿـة    
ئةو َاَؤغتا ضِةػنةتيية ظؤض ؾاضةظاو ئاغؤش عةقٌَء بريفطاوإء خؤؾدويَل بـوو و، خـاوةْو   
و نؤَةيَيَو نتيَتء بةضٖةَيـ بوو، نة بؤ ئةو ناتة ؾيت تـاظةو ْايـاب بـووٕ، بةتايبـةت ئـة     

 نةْس دوظئةش قوضئإ نة بةعةضةبو تةفػريش نطزبووٕ.

ٍ  َاَءصــتا َوحةممــةد ؽــادم باَيةنيــى دا:   (3  ديـنار ية ة

ٖةض يةو غةفةضاْةَاْسا، ية َاْطو ضةَةظاْسا ؾةويَهيإ َيـواْو َاَؤغـتا َـةم َوسةؾنـةز     
ٕ ثاى( بوو، ئـةو  قازم بايَةنيو بووئ، نة ئةوناتة ئيُاّء خةتييب َعطةوتو طةوضةش )غةؽنا

َاَؤغتايةف "خوا ييَو خؤؾبـآ"ء ثًة و ثايةش بةضظ بهاتـةوة، غـةضةتا بـةٖؤش نـاى َـةم      
ظضاضش نوضِييـةوة، نة ثيَهةوة ية ثةعناْطاش ئيػالَيو ية غًيَُاْو قوتابو بـووئ، ثيَـو ئاؾـٓا    

ء خـؤ  بووّ، َاَؤغتايةنو ظاْاو وضزو يةنذاض بةئةزةبء ؾةضّء ضيَع بوو، ظؤض َيواْسؤغت
بةنةَططو خانيى بوو، ٖةَوو تةَةْو بة زةضؽ طوتٓةوة )تسضيؼ( بةضِيَهطز، نة ية َعطةوتو 
)سادو بطاعنو طةضزيو( يـة ٖـةويَيط ٖـةتا َاوةيـةى ثـيَـ نؤنـو زواييؿـو، يةغـةض زةضؽ         

 طوتٓةوة ٖةض بةضزةواّ بوو.

ٍ  عــي خ عوصــُاْي بيــارةيي دا: (4  ديــنار ية ــة

سا زوو داض بةخعَةت ؾيَذ عوغـُاْو بيـاضةيو "ؾـيَدو تةضيكـةتو    ٖةض يةو غـةفةضاْةَاْ
ْةقؿبةْسيو طةيؿـتِ"، ٖةيَبةتة داضيَهو زيهةش غـيَيةّء نؤتـاييـ ٖـةض بيٓـيِ، يـة غـايَو       

 " باغو زةنةّ.ظعا٤ اهلل(زا ية ئةغتةَبووٍَ نة زوايو "إ 1996)

ؤغتا َةم َوسةؾنـةزش  (زا بوو، يةخعَةت )َا1983َداضش يةنةَيإ ثيَُـواية ية غايَو )
ْووضةززيين(زاو ٖاوضِشَ يةطةٍَ َاَؤغـتا َةم بطاعنـو َةَةْـساوةيوء، نـاى خــسضة قـةضةو،      
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عةيو نوِضش َاَؤغـتا ْووضةززيٓيـسا نـوويٓة بةغـسازو، يـةَياْو غـةضزاْةناظناْسا غـةضزاْو        
 دةْابو ؾيَذ عومساْيؿُإ نطز.

وا ييَيو خؤؾبــآ"ء ثًـةو ثايـةش    داضش زووةَيـ نة غةضزاْو ؾيَذ عومساظنإ نطز "خ
بةضظ بـآ"، وَيـطِاش نـاى خـسض بـةخؤشء غـةيياضةنةيةوة، ٖـةضناّ يـةناى )فـةقآ َيٓـةش           
ــةقآ ضةغــووٍَ      ــةيو ف ــاى )ع ــة عةؾــريةتو َاَةؾـــةو، ن ــة ئةغــأل ي ــة ب ؾــيَداوزةمٕ( ن

 قةيزظةيو(يـ ٖةبووٕ، يازيإ بةخيَط بآ.
ةٍَ دةْابو ؾيَدسا بؤ ضِيَهدػتشن، َاَؤغتا زياضة ئةجماضةيإ نؤبووْةوةيةنو تايبةتييإ يةط

سةغةْو قةيزظةيو ضَِيهيدػـت، وة ثـاف نـةْس قػــةو باغـَيو، ؾــيَذ ضِووش تَيهـطزّء        
طوتو: تؤ ئيٓػـاْيَهو قايَشوء سةظ زةنةّ بيَية ْيَو تةضيكـةتةوة، بؤئةوةش قـايَش  بـبــو،   

فـةْايو ْاغـطابوو "خـوا ييَـو      ى ناتت، نـة بـة   ئٓذا ؾيَذ ضووش نطزة َاَؤغتا َةم عبساهلل
خؤؾبـآ"، يإ بة َاَؤغتا سةغةْو قةيزظةيو طوت نة بة َاَؤغتا َـةم عبـساهلل بًَـآ: بـا     

 ٖةضزووى تةضيكةتو ْةقؿــيوء قازضيو بسا بة فةْهةؽء )تًكشن(يَهو عايـُاْةؾو بسات!
قازضيو بـة َـٔ   ئٓذا يةو ناتةزا نة دةْابو ؾيَذ باغو ثيَساْو ٖةضزووى تةضيكةتو ْةقؿيوء 

نطز، زوو غـيَيةى يةواْةش ية نؤضِةنةزا زاْيؿتبووٕ، نة يةنيإ َاَؤغتا سةغةٕ قـةيزظةيو  
(يإ نطزو طوتيإ: ئةوة زووةّ يإ غيَيةّ نةغة، نـة ؾـيَذ   اهلل انبعربوو، بة زةْطيَهو بةضظ )

 ٖةض زووى تةضيكةتةنةش ثيَـسةزات!
تء، نؤَةيَيَو قػةو باغو يةباضةش تةقةووفء ثاؾإ َاَؤغتا َةم عبساهلل يةطةيَِ زاْيؿ

تةظنيةش ْةفػةوة بؤ نطزّء، ٖةْسيَو ؾيت باؽ زةنطز نة بؤ َٔ ؾيت ظاْـطاو بـووٕ، بؤيـة    
 عـةضظّ نطز:

( و غعععسايٞايــسئ(ش ) عًععّٛ إسٝععا٤َاَؤغــتاش بــةضِيَع! َــٔ ٖــةضناّ يــة نتيَبـــةناْو: )
ٟ (ش )ايععُعارف  عٛارف(و )قععٝعرٟ(ش )ايرشاي١) ٞ   إٜكعاا و ) (شعٗرٚرد  ظعرغ  ايععُِٗ فعع

(و ٖـو  اجلٛزٜع١  قِٝ ابٔ(ش )ايصايهني ظرغ َٓازٍ ايصا٥رٜٔ َدارز( و )عذٝعب١ ابٔاذتهِ(ش )
 زيهةؾِ يةباضةش تةظنيةء تةقـةووفةوة خويَٓسووةْةوةو يةوباضةوة ؾتيَو زةظامن.
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ئةوداض َاَؤغتا "بةضِةػنةت بآ" قػةناْو نوضت نـطزةوةو طـوتو: اذتُـسهلل اذتُـسهلل     
(نطزْى رابطع١زياضة دةْابت يةو بواضةزا تاظةْو، ثاؾإ َاَؤغتا باغو نؤْيةتو ظيهطنطزٕء )

 بؤ نطزّ، بةيّ ٖةضنيِ نطز بة عةقًَُـسا ْةنوو!
(ف بة تةعبرييَهو غازة ئةوةية نة تؤ ثيَـ ظيهطنطزٕ، زيَو خؤت وةى زةفطيَـو،  رابطع١)

ٛ،رقاثيَو بططيةوةو وا ويَٓـا ) و بةضةنـةت يـة خـواوة بـؤ ديربيـٌ زآء،      ( بهةش نة ْـووض تصع
يةوةوة بؤ غةض زَيو ثَي ةَبـةض "قـًى اهلل عًيـة وغـًِ"و يـة زَيـو ئةويؿـةوة بـؤ غـةض زَيـو           
خةييفةناْوء، ثاؾإ ئةو ؾـيَذء ثيَؿـةواياْةش تةضيكةت، ٖةتا زةطاتة ؾيَذ عومسـإء، يـة   

 زيَو ؾـيَديؿـةوة وةى بًووغهةش ئاو، بؤ غةض زيَو تؤ زةضِشآ!
ياْو باغيؿة بةيَطـةو ثاغاوش ئةو ئايَكـةبةْسيية ئةوةيـة "وةى خؤيـإ زةيَـئَ" نـة زيَـو      ؾا

باباش قؤؿنء َوضيس بيَٗـيَعةو تةسةؾنويو ئةو بةضةنةتء ْووضة بةٖيَعة ْانات، نة يةنػةض يـة  
ٔٛ،ي١خواوة "ععّ ودٌ" وةضش بططآ، وةى نؤٕ وظةش ناضةبا ية ضيَـو )  (ةوة زابةف زةنطآ!ذل

 َٔ ئةو َةغةيةيةّ ْة ئةوغاو ْة ئيَػتاف ثآ ضِاغت ْةبوو و ْيـة، نوْهة:بةيّ 

ئةّ َةغةيةية ْةى ٖةض ٖيس بةيَطـةيةنو ؾـةضعيو يةغـةض ْيـة، بطـطة بةيَطـةش ؾـةضعيو      
يةغةض ثيَهةواْةنةش ٖةيـة، ئةوةتا خوا غبشاْةو تعايـى بـة ثيَ ـةَبــةضش خاتـةّ "قـًى اهلل     

ــةضَوآ:    ــًِ" زةف ــة وغ ەئوئوئ  ۇئ ۇئ   ىائائەئ ژ عًي

واتة: ، ايبكعر٠ ژۆئ  ۆئ  ۈئ ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   
وة ٖةضنات بةْسةنامن ثطغياضش َٓيإ ييَهطزش، ئةوة بيَطوَـإ َـٔ ْيـعيهِ، وةيَـو زاواش     
زاوانةض ئةطةض باْطِ بهات، زةزةَةوة، زةدا با بةزةْطُةوة بيَـٔء ئيُـامن ثـآ بيَـٓٔ، بـةيَهو     

 غةض ضِاغتء غةضفطاظ بٔ.

ــةتو: ــةضوةٖا فةضَووي  ،غعععافر ژڤ  ...ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ژ  ٖ
 واتة: وة ثةضوةضزطاضت فةضَووش: ييَِ بجـاضِيٓةوة وةيَتإ زةزةَةوة.

ئٓذا يةضِاغتييسا دياواظييةنو بٓةضِةتيوء طةوضةش ْيَواْو ئيػالّ، تانة بةضْاَـةش ضِاغـتء   
يَٓـة: ْةقـطِاْييةت، ئةوةيـة نـة     زةغتهاضيو ْةنطاويو خـواو، ئاييٓـة ؾـيَويَٓطاوةنإ، بـؤ و    

 يةئيػالَسا َطؤقنـ ضاغتةوخؤ يةخعَةت خوازا زةبآء ثيَويػيت بةواغتة ْية!
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ــةيّ ٖــيس      ــوو، ب ــسا ب ــساضةّ يةطــةٍَ دــةْابو ؾــيَذ عومساْ ــةو زي ئٓذــا بةٖــةضساٍَ ئ
 طؤضِاْهـاضييةى بةغةض ؾيَوةش تيَطةيؿتِٓ ية ئيػـالّء زيٓـساضييُسا ْةٖات.

ة يةنيَو ية خةييفةناْو ؾيَذ غةضزاْو نطزّ  "نة ئيَػتاف ية شيإ زايةو ثاؾإ نة طةضِاَةو
َاَؤغتايةنو بةضِيَعة" وة ثريؤظبايو ييَهطزّ، َٓيـ نـةْس تيَبيٓييــةنِ يةغـةض ٖةيَػـونةوتو     
ؾــيَذء غــؤفييةناْوء خاْةقايةنــةش ثيَطــوتٔء، زاواّ ييَهــطز نــة وةى ئــةضنيَهو ؾــةضعيو  

 ش ييَبـوضزْو نطزو طوتو: َٔ ْاتوامن، خؤت بيـاْطةيةْة!بياْطةيـةْآ، بةيّ ئةو زاوا
 نةْس ؾتيَو بووٕ: (1)زيـاضة ضِةخٓةو تيَبيٓييـةناْيؿِ

بة ثيَوةو زةغت يةغةض غيٓـنء بة ًَهةنيو ضِاوةغتاْو ٖةْـسيَو يـة ئاَـازةبوواْو نـؤضِو      (1
َةدًيػو ؾـيَذ، نة ضاغت ثيَهـةواْةش ٖةيَويَػـتى ثيَ ـةَبةض "قًى اهلل عًيـة وغـًِ"   

طَانإ ظؼص ت ايعدْٝا أسعب ايعِٝٗ رؤٜعع١ َعٔ رشعٍٛ اهلل       بوو نة يةوباضةوة ٖـاتوة: 
اْٛا الٜكَٕٛٛ ي٘ يععُا ٜعًُعٕٛ َعٔ نراٖٝتع٘ يعميوص أػردع٘       "ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚشًِ" ٚن

ايبؼارٟ ت "األدب ايععُسرد" ٚايتععرَمٟ ٚصعشش٘ ٚايطعٝا٤ ايععُكدشٞ ت "األسادٜعح       
ايعُؼتعار٠" ٚأمحد أٜطّا ت "ايعُصععٓد" ٚشعٓدٙ صعشٝض عًع٢ ظعرط َصعًِ، ٚ صعشش٘        

يةمى ٖاوةيٕ يـة ٖـو   واتـة: زيتٓـى ٖيههةؽ ية زْيازا  األيبعاْٞ ت ايصًص١ً ايصشٝش١(
ــةضى     ــةيّ يةب ــةبوو، ب ــت  ْ ــًِ" خؤؾةويػ ــة وغ ــوا "قــًى اهلل عًي ـــةضى خ ثيَ ـةَب

 ٖةيَٓةزةغـتإ، نوْهـة زةياْعاْى ثآى ْاخؤؾـة!

٘و ايكٝعاّئٓذا بيَطوَإ ئةطةض يةبةض ٖةيَػـإ ) (2 ٘و  ايٛقعٛف ( خطاخ بآ، بؤ ضِاوةغــتإ ) َيع ( َيع
 خطاثـ ة!

ذ نووٕء َانهطزْو مقـو، نة زياضة ئةوةف ثيَهـةواْةش ئـةو   بة طاطؤيَهة بةضةو مش ؾيَ (3

 ،ااشعرا٤  ژڻ ...ک ک       ک گ ژ : ضيَعةية نة خوا ية َطؤقنو ْاوةو فةضَوويةتو

                                                 
( ويَزِاى رِةخٍةو تيَبيٍييةكاٌيغي رِيَشوخؤعةويضتييي بؤ جةٌابى عيَخ عوصاىاٌى بيارةو ِةبووةو ِةيةو، لة كتاايَبى  1

بووُء بةرةو خواضووُ(دا وةصيةتيَىى ئةوً ِيٍَااوة كة وةدحيَىى طةورةى بؤوى تيَداياة، بزِواٌة:  )رِيَطاى ؽاَلح
( ضاثى ثيٍَجةً، بيَطوواُ جطة لة ثيَغةوبةراٌيػ "ؽمى اهلل عمايّي وصامي" ِاية كاةظ لاة ِةَلاة       252الثةرِة )

 ثاريَاشراو )وعؾاوً( ٌياة.
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واتة: وة بَيطوَإ ئيَُة ضَِيعَإ ية وةنـةش ئـازةّ ْـاوة، بؤيـة خؤؾـوبٗاْسْى بـة ئـاشةٍَء        
 ضِآى ثيَبسات! ثيَهةواْةى ضِيَعو سوضَةتيةتىء ْةزةبوواية ؾيَذ

ؾيعطو طؤضاْيوء ٖؤضة ثيَـساٖةيَساْى ضِووبةضِووى ؾيَذ، نة زياضة َـةزسو ضِووبـةضِووف    (4

طإ ا ؾتيَهو ْاثةغـةْسو خطاثة، وةى ثيَ ةَبةض "قـًى اهلل عًيـة وغـًِ" فةضَوويـةتى:     
واتــة: ئةطــةض  ،3002رأٜععتِ ايعععُد،اسني فععاسجٛا ت ٚدععِٖٛٗ ايتعععرابص رٚاٙ َصععًِ: 

بيين خؤيَيـإ بةضِوويسا بهةٕ، )نة زياضة َةبةغـت َـةزسو ضِووبةضِوويـة،     َةزسهاضاْتإ

 ايععُدغ ت  نراٖع١  بعاب (زا يـةشيَط ْاووْيؿـاْى )  ايصعاحلني  رٜعاض " يـة ) ايٟٓٛٚنوْهة "

 (زا ٖيَٓاويةتو.ايٛد٘..

ثابةْس ْةبووْو ئةو ئافطةتاْةش خعَةتيإ زةنطز بـة ثؤؾـانو ؾـةضعيو يـةوةو، تيَهـةيَييإ       (5
 .(1)ـاوةناْيـيةطةٍَ ثي

طويَبيػت ْةبوومن ية نؤضِش ؾيَدسا بؤ ئايةتء فةضَووزة يـإ ئاَؤشطاضييـةنو طؿـتطري،     (6
بةيّ بيَطوَإ َٔ ييَطةزا تةْيا قػة يةغةض ئةو زوو زيساضةى خـؤّ زةنـةّء، ْـايَيَِ ٖـةَوو     

 وةجميضةكاٌى عيَخ ِةر وابووُ!. نؤضِو

خؤّ ية ميةٕء سيعبة ئيػـالَييةنإ بـةزووض   يةنيَو ية ئاَؤشطاضييةناْو ؾيَذ ئةوة بوو نة  (7

 (.إػٛإ ايعُصًُنيبطـطّ، بةتايبـةت بطاياْى َػويَُإ )

ططْطو زإ بةَٔء ْـؤضةبطِيو بـؤنطزمن، نةنـو َةميـةنو ضيــ غـجو ييَبـوو نهـَيهو          (8
ْةخؤؾو ٖيَٓـابوو، طوتو: غـآ ضؤشة ييَطة نـاوةضِيَو زيتين ؾيَدِ! ٖةضنةْسة ثيَِ واْيـة  

ض خــوزى ؾــيَذ سيػــاب بهــطآو، ضِةْطــة ٖةيَػــونةوتى َؿــووضخؤضاْى  ئــةوة يةغــة
 ئيؿوناضةناْى بووبآ.

 !(2)ثاضةو ٖاوناضيو وةضططتٔ ية خةيَهيَهو ٖةشاض نة خيَطو ظةناتيإ ثآ زةؾيا  (9

                                                 
دؤصتء دَلضؤسى جةٌااابى عاَيخيػ باووة، باةوة عاوسرى باؤ ئاةو        ( يةكيَك لة واوؤصتاياٌى ووعتةبةر كة 2، 1

وةصةالٌة َِيٍاايةوة، كة ئةو كاتة جاةٌابى عاَيخ سؤر لاة)يَز فااغارى ر)َيىاى باةعط داباووو جيَطااء عاويََء          
 ئيىىاٌيةتياُ سؤر ٌاتةواو بوو.

 

www.alibapir.net



 .....................   (   نم كاهيي   ره  وه   بير)ى   هت هم نمن   اهم لو هي ك  هل  هخ ر م هح ند  .......  ...................     

     

 ص 147ط 

7 

7 

ًَـةو بيــاضة يـةظؤض ضِووةوة          ٍَ ٖـةَوو ئةواْةؾـسا زةظامن نـة ؾـيَداْو تةوَي بةيّ يةطـة
َاَؤغـتايإء فـةقآء قوتاغاْـة ؾـةضعييةنإء، طـةييَو      خعَةتيإ نطزوة، بةتايبةت بة 

 نةغو خطاخ يةغةض زةغتيإ طةضِاوةتةوة بؤ دؤضيَو ية زيٓساضيوء تاعةت!

ئٓذا َٔ ٖةيَويَػيت خؤّ يةباضةش تةظنيةش ْةفؼء ضيَباظةناْو تةقـةووفةوة يـة نتيَبــو:    
َةوزاش ئةوةّ ْيـة قػةش )ضيَطاش قايَض بووٕء بةضةو خوا نووٕ(زا خػتؤتة ضِوو، نة ييَطةزا 

 يةباضةوة بهةّ و ٖةض بة نوضتـو زةيَيَِ:
))تةظنيـةش ْةفؼ(( ميةْيَهو ططْـنء بٓـةضِةتو يـة يـة ئيػـالّء َػـويَُاْةتيساو، خـوا        

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ژغـةضفطاظيو َطؤقنو ثيَوة بةغتوة، وةى فةضَوويةتى: 

واتـة: غـويَٓس بـة ْـةفؼء بـةوةى ضِيَهـى        ،ايعُض ژ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ
خػتوة )زضوغتى نطزوة(، وة خطاثةناضيوء ثاضيَعطاضيو فيَطنطزوة، بةزيَٓياييةوة ٖةضنةغـيَو  

 تةظنيةى بهات غةضفطاظة. 
وة بة يةنيَو ية نواض ئةضنة غـةضنييةنةش ثيَ ـةَبةضش خاتةَو "قًى اهلل عًيـة وغـًِ"   

 ٺ ٺ ٺ ٺ ژسا ئةجنـاَو بسات، وةى فةضَوويـةتى: زاْاوة، نة زةبآ يةْيَو ئوؾنةتةنةي

  ڦ       ڤ ڤ  ڤ ڤ  ٹ     ٹ   ٹ    ٹ    ٿ   ٿ   ٿ ٿ  

 .اجلُع١ ژ ڄ ڄ ڦ     ڦ   ڦ 
( نـةْس قوتاغاْةيـةنو ثـةضوةضزةيوء نـةْس     طرم ايتصٛفبةيّ ضيَباظةناْو تةقةووف )

ئـةخالقيو َػـويَُاْإ، وة وةى   ئةظَووْيَهو بةؾةضيشن، بؤ خعَةتهطزْو ميةْو َةعٓةويوء 
ٖةض نةيةثووضو بةضٖةَيَهو زيهةش ظاْاو ثيَؿةوايإ، ٖةمء ْاٖةم نـاىء خـطاخء ضاغـتء    
نةوتو تيَساية، ٖةضنةْسة بةزاخةوة يةّ ضِؤشطـاضةزا ظؤضبـةى ئةواْـةى يةبـةضطى ؾـيَدايةتيو      

 تةضيكةتسإ، نةغاْى ْاؾايػتةو ْةؾاضةظا بة ئيػالَٔء ئةًٖو زْيإ!!
ةغيَهيـ بة وضزيو تةَاؾاش َيَصووش َػويَُاْإ بهات، زيَٓيا زةبآ نة ويَطِاش ميةْة ٖةض ن

(ش ضيَباظةناْو تةقـةووف، ظؤضتـطئ ٖةيَـةو ثةيَـةو بــة      اجلٛاْعب ااٜعذابٝع١ئةضيَٓيـيةنإ )
مضِيَسا نووٕء غةضطةضزاْبووْو َػويَُاْإ بةطؿيت، ٖؤناضة غـةضةنييةنةش ؾـيعةطةضيوء   
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( بووةو، يـةو زوو ضِيَيـةوة خًَتـةو خـاٍَء ييتـةو ميَـو ظؤضش       يتعٝف ٚايتصٛفاقؤفيطةضيو )
ٖةيَةو مزاْو َػـويَُاْإء ؾـيَويَٓطاْو ضِووش طةؾـو ئيػالّ، بة عةقـألء زيَو َػـويَُاْاْةوة 

 ْيؿـتوة.

ٍ  َاَءصـــتا َةصــعوود َوحةممــةددا: (5  ديـنار ية ــة

ــةت َاَؤغــتا   ــة خعَ ــة ي ــةو غــةفةضةزا ن ــةض ي ـــةزش  ٖ ــةم َوسةؾن ش خواييَدؤؾــبوو َ
ْووضةززيٓيـسا نطزَـإ، ناوَإ بة َاَؤغــتا )َةغـعووز َوسةؾنـةز عةبـسويَة دةييــعازة(      

 "خوا ييَيإ خؤؾبـآ"، نةوت.
ؾاياْو باغيؿة غةضةتا نوويٓة )نؤضِش ظاْياضش نوضز( بـة َةبةغـيت بيٓـيين ْـاوبطاو و يـة      

ــة َاَؤغــتا َوسةؾنــةزش نــوضِ  ش َاَؤغــتا َــةم عةبسويهــةضعنو َــوزةضضِيؼ   ضيَطةوةنــةزا ب
طةيؿتشنء، غةضةتا ظؤضَإ يةطةٍَ طةضّء طوضِ بوو، بةيّ نـة ظاْـو بـة َةبةغـيت غـةضزاْو      

 َاَؤغتا َةغـعووز َوسةؾنةز ٖاتووئ، بةديَيٗيَـؿتشنء وةى ٖةض ْةيسيبشن وابوو!
يةنـةجماضّ بـوو َاَؤغـتا    ثاؾإ نوويٓة َايَو َاَؤغتا َةغـعووز َوسةؾنـةز، زيـاضة َـٔ     

َةغعووز َوسةؾنـةز ببيٓـِ، نؤَةيََيو قػةو بامسـإ بـووٕ، نـة ئـةو ناتـة َـٔ زوو بـةضفن        
نتيَبـو: )َطؤقنـ و زةوضوبةض(و ْاَيًهةش )بؤ ئةَريش سةغةٕ ثووض ية ٖـةض نويَيـةى ٖـةش(ء    

طوضباتؿوف(ش َاَؤغتاّ خويَٓسبووْةوة، ويَطِاش غآ بةضطو )سادو  ايعظِٝ ايع٢ْاَيًهةش )
قازضش نؤيـو(و ظؤض وتاضو ْووغيين زيهةش، نة ية طؤقناضش )نؤضِش ظاْياضش نوضز(زا بـةو  

 زةبووْةوة.
 وة يةَيـاْو قػـةناظنسا، ئةّ وتوويَصةَإ بوو:

ّ زةطـطش، بـةيّ يـة    طو:: َاَؤغتا! تؤ يةنتيَبةناْتسا ضِةخٓـة يـة َاضنػـيعّء نؤَـؤْيع    
 ( ْاخةيتة ضوو.بدٜعٌبةضاْبةضزا ٖيس فيهطةو بةضْاَةيةنو زيهة، وةى ئةيتةضْاتيلن )

ًَـَيِ: نـة ئـةو ضِيَيـةش زةتـةوَش             طوتو: ضِاغـتة، َـٔ زةَـةوآ بـة خويَٓـسةواضش نـوضز ب
 بيططيةبةض، ضِاغت ْيةو ضِيَيـةنو زيهة بسؤظةضةوة!
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ويَٓـةضش نـوضز ْانـةشء ضِيَـو بـؤ ْيعيـو       َٓيـ ثيَُطووت: ئةزش بؤنو تؤ ٖاوناضيو خ
ْاخةيتةوة  نوْهة ية قػةناْتةوة زياضة نة بطِوات بة ئيػـالّ ٖةية، زة بـةنوضتء نطَـاجنيو   

 بًَآ: ئيػـالّ بةضْاَةش ضِاغـيت شياْة!
ئةويـ طـوتو: نانـة! َـٔ زةَـةوآ خويَٓـسةواضش نـوضز نتيَبـةنامن غويَٓٓـةوةو ييَيـإ          

 ئيػـالّ بهةّ، ييَِ زةغـًَةَٓةوة!ْةغًَةَٓةوة، ئةطةض باغو 
َٓيـ طو:: بةضِيَع َاَؤغتا! تؤّ وةى نةغيَو زيَتة بةضنـاو، نة ضِوو ية نةغيَو زةنات 
نة يةبٔ نةثطيَهو ؾـطِزا زاْيؿتوة، نة تيؿهو خـؤضش ييَٓاطيَطِيَتـةوةو ثيَـو زةيَـآ: يـةبٔ ئـةو       

 ؿِ !نةثـطة ؾطِة ٖةيَػـة! ئةويـ زةيَآ: ئةزش بهُة نوشَ زابٓي
ئةويـ ثيَو زةيَآ: ْاظامن، بةيّ ططْـن ئةوةية نةثطةنـةت نـةيَهو يـةبٔ زاْيؿـتين ْيـة،      

 ئةويـ زةيَآ: نانة! ٖةضنؤٕ بآ َازاّ ٖيس بةزيًِ ْيـة، ٖةض ؾتيَو  يةٖيس باؾ ة!
ئٓذا َـٔ يـةو ناتـةزا غـةضطةضَو ْووغـشنء يةناثــساْو نتيَبــو:)زةبةضَيو ضِانـووْو         

 بووّء ثيَِ طوت:ئيػالّء ضِيَههإ( يـ 
َاَؤغتا! َٔ نتيَـبَهِ يـةباضةش بةضثةنـساْةوةش َاضنػـيعّء نؤَـؤْيعّء خػـتٓة ضووش       
ئيػالّ وةى بةزيٌء بةضْاَةش ضاغيت شيإ بةضِيَوةيةو، نة ناخ نـطا ْوغـدةت بـؤ زةْيَـطّ،     

 (زا نة )ئيػالّ و ضِيَههإ( ناخ نطا، بؤّ ْاضز.1985زواييـ ية غايَو )
 
 
 
 
 
 
 

  

www.alibapir.net



 .....................   (   نم كاهيي   ره  وه   بير)ى   هت هم نمن   اهم لو هي ك  هل  هخ ر م هح ند  .......  ...................     

     

 ص 150ط 

7 

7 

 
 شـنيء ٍاوشـةرطرييـيـه يةكدي ىا

 لةطـةلََََََََََََََ رِوخصار ئيـرباٍيـه )خاتووٌ مــةالذٌ( دا
 

(زا يةطةٍَ )ضِوخػاضخإ،خاتووٕ َـةم شٕ(زا يةنـسعنإ   1983ية ْيوةى زووةَى غايَو )
ْاغو بةٖؤش )خاٍَ ئةسـُةزة ضِةؾو َاخؤبعْإ(ةوة، "بةضِةػنةت بآ" نة َاوةيةى يةَةوبـةض 

(زا ْاَيًهةيـةنِ يـةباضةش ئـةو ٖاوغـةضة ييَٗاتووةَـةوة زةضنـطزوة       2012يـةنؤتايو غـايَى )  
ةمشٕ، ئافطةتيَهو ٖةيَهةوتوو ٖاوغةضيَهو ْاواظة( نة ئايَكةى ْؤظزةيةَـة  بةْاوش: )خاتووٕ َ

ية ظجنريةى: بابةتة ٖةْوونةييةنإء، بةؾو ْؤيةَيؿة ية نتيَبـو: )ئافطةتء خيَعإ يةغـايةش  
( خاَيـسا باغـو شَاضةيـةى يـة ٖةيَويَػـتء ضِةوؾـتء ئاناضةنـاْيِ        30ؾةضيعةت(زاو، يـة ) 

امن ييَطة وةغفء غتايؿيت بهةّ، ئةطةضْا بةضِاغيت َةزحء ظيهطى نطزوة، بؤية بةثيَويػتى ْاظ
 خيَطى ئةو ؾيَطة شْة، ظؤض ٖةيَسةططآ، نؤْيةتيىء غةضةتاى يةنسش ْاغيٓةنةاإ ئاوابوو: 
ٍَ ئةػنةزة ضِةف( "خـوا يَيـى خؤؾـبآ" نـة يـةنَيو بـوو يـةضِيـ غـجوء          ضِؤشَيهيإ )خا

زةقنةضى ثؿـسةضة ضِةقـة بةطؿـتيو، وةثيـاويَهى     ثياوَاقوويْى طوْسى طةيَووش َاخؤبعْإء، 
زيٓساضو بافء زؤغتيَهى ْيعيوء زيَػؤظش َٓيـ بوو، بؤ ظؤض ية غةضزإء دةويةنامن نة يـة  

ثؿسةض زةَهطزٕ، ٖةض يةطـةيَِ زةبـوو، ثـآى طـو:: فةْهـةؽ! ئةطـةض        –زةقنةضش بيتوئَ 
ى زةظامن، سةظزةنةّ زةتةوآ شٕ بيَين، نهيَهى ظؤض باؾِ ثآ ؾو زآ، ٖةض بةؾايػتةى تؤ

 ئةو بيَين!
 َٓيـ طو:: ْاوش نييـةو خةيَهى نويَيـةو نهو نيَيـة 

طوتى: ْاوى: ضِوخػاض ئيرباٖيِ َاَاغايـة، بـابى بـطاى َـاّ سوغـةيٓى َاَاغايـة، نـة        
غةضؤى عةؾريةتى )َريظا ضِؤغتةَيى(ياْة، بةيّ نؤنـو زوايـو نـطزوةو، زايهيؿـو نهـو      

ةو نهـــة زةبيَتـــةوة خــواضظاى ســادى غـــُايالغاو ســادى غـــةفووضخاْى ييَوشةييـــةو، ئــ
 دـةوٖةض ئاغـاو ئةوإ.
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 ئيـسى ئةوة بوو يةنسيـُإ بيٓـوء ْاغو، يةضِآى نةْس خعَيَهيـةوة.
ؾـاياْى باغيؿـة َـاوةى ؾـةف َاْطَيـو بةزةغتطرياْيــى َايٓــةوة، نوْهــة َـٔ يـةو          

وّ بــة ْووغــشنء نــاثهطزْى ظؤض غــةضقاٍَ بــو -1983ْيــوةى زووةَــى غــايَى  –َاوةيـــةزا 
نتيَبةنامنء غةفةضنطزمن بؤ بةغسازو دةويةنـطزٕء غــةضزاْى ٖةْـسيَو زةقنـةضو طوْـس وةى     

 عازةتى خؤّ.

ٌ  صـءتهـــةيى( بــة          صــةرداْي هى حــاجى عــي خ قــادرى صةر ةَيـــوويى )بــة ئةصــ
 ْوي ٓـةرايــةتى )بشووتٓــةوةى ثةيوةْـنى ئيضــالَيى(

بةْويَٓةضايـةتيى بعووتٓـةوةش ثةيوةْـسيى     -1983وةَى غـايَى  ْيوةى زو –ٖةض يةوَاوةيةزا 
ئيػـالَيى يةضِيَى ئؤضزوطاى )ؾاْةزةضى(و ثاؾـإ ؾاضى َةضيواْةوة نووَة ئيَـطإء نـووَة   
ؾاضى )نةضةز( بؤ غةضزاْى سادى ؾـيَذ قازضى غةضطةيَوويى، نة ثيَؿ  نةغى زووةّ بـوو  

( بةضثطغـى بـوو و يةنيـةتيى    أبعٛ أشعا١َ  ية )يةؾـهطى ئيػــالَيى(زا نـة عـةباؽ ؾــةبةى )     
 ْيؿتيُاْى يةطةيَيإ بةؾـةضِٖاتو، نةنى نطزٕ.

 ثاؾـإ يةضِيَى )َةضيوإ(ةوة طةضِاَةوة بة ؾاضؤنهةى )غريوإ(زا.
ئةوةى يةيازيؿِ َابآ ية قػةو باغيَو نة يةطةٍَ سـاز ؾـيَذ قـازضزا نـطزَٔ "خـوا ييَـى       

ِ يةطــةٍَ ثيَؿــاْسإ بــةْاوى )بعووتٓــةوةى خؤؾــبآ" ئــةوةبوو نــة زيَــِ زاْــةوةو ٖاوخــةَيي
(يةوة، وة باغى ٖؤناضةناْى ؾــهػتة خيَطايةنـةياظنإ نـطز، نـة بـؤَٔ "وةى      ...ثةيوةْسيى

 ثيَؿ  باغِ نطزوة" ؾتيَهى ناوةضِواْهطاو و ثيَؿبيين نطاو بوو.
وة باغى ئةوةاإ نطز نة ئيَُةف بةضْاَةى غنودـؤيَيَهى ئيػــالَيى نـةنساضَإ ٖةيـة     

 شى ضِشيَُو زيهتـاتؤضى بةعؼ.ز
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 دوو بيـزةوةريي  زْطـي ئةو صــةطةرة : 

 يةى: بة ْةؾـاضةظايى نةوتٓـة ثيَـ نةْس ؾـاضةظايةنى ضِيَطــا! 

ٖةضنةْسة ئةو ْاو و ْيؿـاْةى غةضآ غةيطة، بةيّ ئةوة ضِووزاويَهـى ضِاغـتةقيٓةبوو، نـة    
 نوضتةنةى ئـاوابوو:

ــةو غــةفةضةى غــايَى )  ــسيى  1983ٖــةض ي ــةوةى ثةيوةْ ــةتيى: )بعووتٓ (زا نــة بةْويَٓةضاي
ئيػـالَيى( يةضِيَى )ؾـاْةزةضيى(و ثاؾإ ؾاضى ) َةضيوإ(ةوة نة ؾةو ية َـايَى )نـاى ؾـيَذ    
ظضاض( نوضِى )سادى ؾيَذ قازضى غؤتهةيى( َاَـةوةو، ثاؾـإ نـووَة )نـةضةز(و يةطـةٍَ      

ضِاْةوةَــسا نــة ٖــةض يــةضِيَى ســادى ؾــيَذ قــازضزا "بةضِةػنــةت بــآ" زاْيؿــتِ، يةغــةضى طة
َةضيواْةوةو بةطوْسةناْى )زةضةتفآ(و )ثريغةفا(زا ٖاتـُةوة، يةطةٍَ نةْس نةغـيَهى خةيَهى 

 ئةو زةقنـةضةزا.
غـةضةتا ٖةتا بوويَيًََى ئيَواضة، يةغةض ناْيىء غـةضناوةيةىء يةبٔ نةْس زضةختيَهسا نة يـة  

و و بةغـةضيسا زةضِواْـشن! َايٓـةوةو ْاظنـإ     ثؿـتُاْةوةو يةغةض ططزيَـو ضِةبيـةى ضِشيَـِ ٖـةبو    
خواضز، ْاخنواضزْةنةاإ بطيتى بوو يةطؤؾتى بـطشاو، نـةْهى ٖـةض ئـةو ضِؤشة يـإ ضِؤشى      
ثيَؿـ ، فطِؤنةنــاْى ِضشيَُى بـةعؼ بؤَبــاضاْى طـاضِإء ئـاشةَيى خـةَيهى ئـةو طوْساْـةيإ        

وو و، ئيَُةف يةو طؤؾتة ثؿــهُإ  نطزبوو و، ٖةْسيَو ية ئاشةيَةنإ نةقؤيإ ثآ ضِاطةيؿـتب
 ثآ بطِابوو!

ئٓذا ثاف ْاخنواضزٕء ْويَصنطزٕ وضزة وضزةو بـة ثـاضيَع بـةضةومى ئؤضزوطـاى )غـريوإ(      
 بةضِىَ نةوتشن.

ؾاياْى باغيؿة ئةواْةى يةطـةيَيإ بـووّ، نـة ثَيـٓر ؾـةف نةغـَيو بـووٕ، ٖـةَوويإ         
زةقنةضةنـة ْـةبووّ، بـةيّ زيـاضبوو      ؾاضةظاى ضِيَطابووٕ، بةؽ َٔ ْةؾـاضةظابووّء خـةيَهى  

ــة نــةْسإ نةغــى    ــاضةى ؾــويَٓيَو زةنــطز، نــة ٖــةتا ئةونات ــةوة قػــةيإ زةضب يةبةضخؤياْ
ناضواْهيىء غةيطى ئةواْيـ بةزةغتى نةنساضاْى ضِشيَِ، نة بؤغـةيإ يـةو ؾـويَٓة زاْـاوة،     

 نوشضاوٕ!
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يةنيَهيإ يةثيَؿـُاْةوة   ئيسى ٖةتاطةيؿتيٓة ئةو ؾويَٓة خةتةضو تطغٓانة، ٖيس باؽ ْةبوو و
بوو، نوْهة ؾةو تاضيو بوو، بةيّ زياضبوو نة طةيؿتيٓة ؾويَٓى ْاوبطاو، ٖيهيإ ئاَـازةيى  

 ثيَؿهةوتٔء بووْة زةييًيـإ ْةبوو!
بؤية بةْانـاضيى َـٔ نةوتــُة ثيَؿــةوة، ٖةضنـةْسة يةْيَوخؤيــاْسا نةوتٓــة َؿــتوَطِو         

 ثيَـ غةئ نة ؾـاضةظاش ضِيَطانةف ْيـة! طًةيىء بٓاؾت، نة: عةيبـة ئةو نابطاية
َٓيـ طو:: نانة طيإ! ئةوة ططفت ْيـةو ئةدةٍء َةضفن تةْيـا بةزةغت خواية، َـٔ يـة   
ثيَؿـةوة زةضِؤّء ئةطةض تةقةاإ ييَهطا باٖةض يةنيَهُإ ثيَوة بـشن، بـةيّ ٖـةتا زةطةيٓـة ئـةو      

يـة ثؿــتُةوة بـآء، ئةطـةض ضِيَيةنـةّ       ؾويَٓةو ييَى تيَسةثـةضِئ، يـةنيَهتإ بـا زووضو ْيعيـو    
 ٖةيَةنطز، با بةضزيَو بة ئاضِاغتةى ضِيَيـةنةزا فطِآ بسات، تانو بيَُـةوة غةض ضِىَ!

ئٓذا ؾاياْى باغة يةثيَهيَهى ضِيَيـةنةزا، نة بةغةض ْةزيويَهسا زةنةوتى، بؤطةْى ٖةْـسيَو  
ضوبةضة نةوتبووٕ، ئيسى ظاْيِ نةمنِ بؤٖات، نة زيكةتـُسا نةْس نةمنة ئيَػ يَو يةو زةو

ضِةفيكةنامن َاوةيةنى بـاف   نة ئةو ؾويَٓة، ؾويَٓة تطغـٓانةنةية، ٖةضبؤيةف نة ئاوضِّ زايةوة
زووضبووٕء، َٓيـ ٖةَوو يةؾِ بوو بةطوآء ٖةض يةغـةض ٖةغـت بـووّ، نـةْطآ زةبيَتــة      

 تةقةو ٖـاضِشْى زةغ ِيَصش طويًة!
ةضِيِء ٖيس بـاؽ ْـةبوو، ئيـسى زوايـى ئـةواْيـ ثـيَِ       بةيّ غتايـ بؤ خوا يةو ؾويَٓة تيَج

 طةيؿتٓةوةو، ثيَهـةوة نوويٓة ئؤضزوطاى غريوإء ؾـةو يةوىَ خةو:.

 عةضبةت: –زوو: زةضباظبووْيَهى ناوةضِوآْةنطاو ية باظطةى غـًيَُاْى 

، ية زواى ئةوةى بةياْيـيةنةى ية غريواْةو بةضِيَهةو: بةضةو غًيَُاْيى غةفةضةَساٖةض يةو 
سايَيَهسا نة نةْس ْاَةيةنى دؤضاودؤضى نوضزيىء عةضِةبييِ ثآ بووٕ، ٖى نةْس زؤغـتء  
ْاغياويَهى دؤضاودؤض، نة بؤ نةغوناضيإ ْاضزبوويآْةوة، ية غًيَُاْيىء ٖةوييَطو َوغـٌَء  
بةغسازو بةقطِة! ٖةضوةٖا نةْس ناغيَتيَهيـ نة يةنيإ وتاضيَهى )غـيس قوتـت(بوو، وة زوو   

إ ٖى )ؾيذ عبساذتُيس نؿو( بووٕ، "خوا ييَيإ خؤف بآ"، ٖـةضوةٖا يـةنيَهيإ   غيَيةني
 ٖى قوضِئإء، يةنيؿـيإ غطووزى ئاييٓى تيَسابوو. 
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ية عةمطةيةى زابووٕء، ْاَةناْيؿِ خػـتٓة شيَـط ثاضنـة فةضوةيـةى نـة       ناغيَتةنإزياضة 
 وو يإ ثاغيَهى طههة بوو.بةغةض زشبوويَى غـةيياضةنةزا زضابوو، غةيياضةنةف يإ ضِاقنـ ب

ئٓذا نة طةيؿتيٓة باظطةنة، غةضباظيَو غةضنةوتء تةَاؾايةنى نطزئء يةنػـةض زاواى  
ٖةويةى ية َٔ نطز، بةئةقٌَ بةٖؤش نًَهٓيو دًةنامنء ؾةنةتيو غةفةضةوة، ٖةغتى نطز نة 

ز، َٓـيـ  ية ؾويَٓيَهةوة ٖاتووَةوة، ثاؾإ عةمطةنةى ييَوةضطط: ثطغياضى ناغيَتةناْى نط
 طو:: ئةواْة ناغيَتى قوضِئإء وتاضو غطووزى ئاييٓشن!

ٔ  ئةويـ يةنػةض باْطى ئةواْى زيهةى نطز، نة ٖةْسيَهيإ ثيـاواْى ئـةَٔ )   ( ردعاٍ األَع
بووٕ، زياضة َٓيـ تطغيَهى ظؤضّ ييَٓيؿـت، بةيّ ٖةويَُسا ثيَُـةوة زياضْةبآ، ئيسى ٖـاتٔء  

ٌ َٓييإ زابةظاْسو  (ى ْيَـو غـةيياضةنة، زةغـتيإ نـطز بـة تاقيهطزْـةوةى       ١َوَصعذ،ً ) بة تػـذي
ناغيَتةنإء خوا نطزى ناغيَتى يةنةّ قوضِئإ بوو، وة ٖـو زووةّ غـطووز بـوو، ئٓذـا نـة      
طةيؿـتة ئةواْى زيهة، تةغذيٌ طوتى: ئيـ ْانةّء ٖةضنـةْسى ٖةويَياْـسا نـاضى ْـةنطزو     

وة غـتايـ بـؤ خـوا  زةضبـاظبووّء،     ْةنطز، ئيسى بةتووضِةيى يةنةوة ثيَيإ طو:: غواضبةوة 
ئةطةضْا ٖةضزةغتيإ بؤ بٔ فةضوةى غةض زشبؤيَةنة بطزباية، ْاَةنإ ئاؾـهطا زةبـووٕء َٓـيـ    
خطاخ ططفتاض زةبووّ، بةيّ خواى بة بةظةيى ئةوداضةف وةى ظؤضدـاضى زيهـة، يـة فطيـاّ     

 ٖاتء قوتاضى نطزّ.

 َةالذٕ :  َارةنـزدٕى  واصـتٓةوةى ٖاوصـةري يةنـةَِ خاتــووٕ

ثاؾإ نة ية غةفةضى ئيَطإ طةضِاَةوة، نةوتـُة َؿووضخواضزْى َاضةنطزٕء طواغتٓةوةى 
(زا 4/1/1984(زا َـاضةّ نـطز و يـة )   1/1/1984خاتووٕ ضِووخػاضو، ئةوةبوو نة ية: )

(زا طواغتُةوةو شياْو ٖاوغةضييُإ ثيَهـةوةْا يـة ضِاْيـة،    19/1/1984ْيؿـاْةنطاو، ية: )
ى بابـُسا، ئةو ناتة ئةو وةى ثةضغتاض ية ْةخؤؾداْةش ضِاْيـة زةواَو زةنطز، َٓيـ ٖةض ية َايَ

ية َعطةوتو: ْةوضِةغيو َةم بووّ، بةيّ وةى طو:: زةواَو َةميـةتييِ بـةو ؾـيَوةية تيَـسا     
ْةزةنطزو، َاَؤغتايةنو زيهةؾو ييَبـوو، ئةوناتـةف ْوَيـصش دوَعـة بـةؽ يـة َعطـةوتو        

طا، زياضة نةَ  ية َاْطيَو ية ضِاْية َايٓـةوةو، ثاؾـإ طواغـتُاْةوة بـؤ     طةوضةى ضِاْيـةزا زةن
ٍَ َـاَيى )َاَؤغـتا َـةم غـةيس          طوْسش )غةضغيإ( ئةويـ ظيـاتط بـةٖؤى ئاؾـٓايةتييِ يةطـة
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عبسايطػنٔ( يؤتةضييـةوة، ئيُاّء خةتيـبـو َعطـةوتى:  طوْـس، نـة ظؤض ٖاونـاضو زةغـتباض      
عاْىء بابوء زايهى، خوا ثازاؾتيإ بساتـةوةو، ٖـةضطيع   ططيَهى زيَػؤظَإ بووٕ، خؤشء خيَ

غوثاغيإ تةواو ْانةّ، نوْهة ثاف َاٍَ ثيَهةوةْاظنإء يةنةّ نؤنُإ، نايَةى غـةضيبيِ يـة   
ــعامن نــةييَٓى بــابء زايــوءخعّء نةغــيإ بــؤ ثــطِ   َــايَى ئةواْــسا نطايــةوةو، بؤخــؤّء خيَ

يةوامن بيٓيـوة، ية نةّ نةغـِ بيٓيـوة، ْـةى    نطزبوويٓةوةو، ئةو ْةدابةتء ضِيَعو خاْةزاْييةى 
ٖةض يةطةٍَ ئيَُـةزا، بةيَهو يةطةٍَ خةيَوء َيواْسا بةطؿتيو، ؾاياْى باغة ئيَػـتاف َاَؤغـتا   

 َةم غةيس عبسايطػنٔ ية )سادياوا( ٖةض غةضطةضَى َةميةتيوء وتـاضبيَصييـة.

ٍ   واصـتٓةوةَإ ية عـارى ِراْيـةوة بء  وْـنى )صـةرصـيا  ٕ( :َا

نة نووئ بؤ طوْسى )غةضغيإ( ية)بةضى َةضطة( يةوآ خاْوويةنُإ ططتء ثيَـ ئةوة 
َاوةيةى ية َايَو َاَؤغتا َةم غةيس عةبـسويطِةػنإ يؤتـةضيو بـووئ، زوايـو خاْوويـةنُإ      
زؤظيةوةو يةوآ ْيؿـتةدآ بووئ، ٖاوغـةضيؿِ نة ثةضغـتاض بوو، زةواَةنةش طواغـــتةوة  

 بؤ ئةوآ. 
(ةوة ٖـةض ية)غةضغـيإ( بـووّ تـا ثـاييعش      1984(ى غايَو )2ية غةضةتاى َاْطى )ئيسش 

( يةوآ َايٓةوة، واتة: غايَيَوء ٖةؾـت  10(و غةضةتاى َاْطى )9( نؤتايو َاْطو )1985)
 َاْـن. 

ئٓذا يةو َاوةيةزا نة يةوشَ بووئ، ٖةْسشَ ؾيت ططْـن ٖةبووٕ، ثيَويػتة غةضو ئاَاشةيإ 
 ثآ بهـةّ:

 تـي سـى )دةبـةري و ِراضووْى ئيضــالّى ِري ضهــإ( :ْووصـيٓى ن

يةنيَو يةواْة نتيَبـى: )ئيػالّ و ضِيَههإ(ّ ْووغو يةو غةضوسةزةزا، نة ية غـآ ئايَكـة    
ثيَهـسآ: ئايَكةش يةنةَو: )غـةؽناْسْو بووْو خوا(، ئايَكةش زووةَيإ:)ئيػـالّ ئيػـالَة، 

 ْة ئايسياييعَة ْة َاتطياييعّ(، ئايَكةش غـيَيةَيإ: )ئيػـالّ وضيانةضةوةية، ْةى تًيــاى(.
ــةش نوضزغــتاْى     ــوضِيَهو نؤَةيَ ــٔء ن ــوإ َ ــة ْيَ ــوو ي ــصيَو ب ــةَيإ وتوويَ ــةش يةن ئايَك
ضِؤشٖةيتسا، ية نـارناْةش سيهُـةت يـة ؾـاضى غةضزةؾـت، وتووَيـصَيهُإ بـوو، زةقـو         
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وتوويَصةنةّ ٖيَٓاوة، ٖو زووةَيإ، وة ٖو غـيَٗةَيإ زةقو ئةو زوو وتوويَصةية نة داضيَهيإ 
ة بةضزةضِةؾةوة بةطوْسةناْى: )ظةيَآ(و )قامسةضِةف( و )ْيَـوظةْـن(زا،  يةناتو طةضِاْةوةَسا ي

نة يةى زوو ؾةو ييَيإ َاَةوة، نة وةى ثيَؿ  باغِ نطز، ئةػنةزش نـوضِى خـايَِ نـة يـةوشَ     
ثيَؿُةضطةش يةنيَتـو بوو، زوايو بةيةنةوة ٖاتشن تا طوْسى )قةيتوونإ(، ئةو زوو وتوويَـصة  

 اوةو، بةؾيَهيإ بةزةّ ضِيَطا بطِيٓـةوة بووة.يةو غةفةضةَسا ضِووياْس
(زا  1985(زا ْووغـشن، بـةيّ يـة غـايَو )    1984بةيَآ ئةو غـآ وتوويَـصةّ يـة غـايَو: )    

ـَـبـو: )ئيػالّء ضِيَههإ( نـاخ نـطا، نـة زووةّ نتيَبــو نـاخ نـطاوّ بـوو، ثيَؿـ           نتي
غـآ ٖـةظاض ْوغـدةَإ يــآ     نتيَبـو: )ثوختةيةى زةضباضةش ئيػـالّ( ناثهطا، نة ئةو ناتـة  

ناخ نطزو باف بةوبووةوةو ثيَُواية غووزيَهو ظؤضش بـؤ بةضنـاو ضِووْهطزْـةوةى خـةيَو     
( زاْـةش يــآ   5000بةتايبةت تويَصش طةجنإ، ٖـةبوو، نتيَبــو: )ئيػـالّء ضِيَهـهإ(يـ )    

( ٖـةظاض زاْـةش تـةْٗا يـة غـًيَُاْو بةوبـؤوةو فطؤؾـطا، وة ظؤض زةْــنء         2500ناثهطا، )
زايةنو باؾو ٖةبوو، بةيّ )يةنيـةتو ْيؿتيُاْيى(و خةيَهو ٖةيَططش فيهطش َاضنػـيعّ، غة

ئةوناتة ظؤضش ثآ قةيَـؼ بووٕ، زياضة نتيَبةنـة يـة فيهـطش َـاززيو زةزا، وة باغـو ئيػـالّ      
زةنات نة بةزيًةو تةْيا ناضةغةضةو ... ٖتس، زياضة ئةواْيـ ثيَيـإ ْاخؤؾـبوو، نـوْهة،    

عّء ييٓيٓيـعّء ضِيَطِةوى نةثطةضايو ية طةضَةيسا بوو، يةيازَة ئةوناتة ية ضِاْيـة  ئةوناتة َاضنػي
شَاضةيةى يةو نتيَبةيإ نطِيبوو ية نتيَبداْةنةو يةْيَو باظاضِ غـووتاْسبوويإ، ؾـاياْى باغيؿـة    

(زا تـانو  1984(و )1983)يةنيةتو( ئةوناتة ية َوفاوةظةزابوو يةطةٍَ ضِشيَُـسا، ية غايْو )
(زا 1987(زا َوفاوةظةنةيإ ٖةيَوةؾايةوة، زياضة )ئيػـالّء ضِيَهـهإ( يـة غـايَى )   1985ية)

غآ ٖةظاض ْوغدةى بؤ داضى زووةّ ية ؾاضى غةقع يـة نـاثداْةى )ـةَـةزى( يــآ نـاخ      
( ْوغدةى زيهةى يــآ  3000(يؿسا بؤ داضى غآيةّ )2006نطايةوة، زواتطيـ ية غايَى )

زةؾتوامن بًَيَِ: ظؤض نةؽ بـةٖؤش ئـةو نتيَبـةوة، خـواش      ناخ نطا ية ْووغيٓطةى تةفػري،
 ثةضوةضزطاض ٖيـسايةتو زإء واظيإ ية َاضنػيعّ ٖيَٓاو طةضِاْةوة بؤ باوةؾى ئيػــالّ.
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 ْووصــيين نـتي سـي: ) ةورةتـزيـٔ ِراصــتيي( : 

يـو  ٖةضوةٖا نة ية )غةضغيإ( بووّ نتيَبــو: )طـةوضةتطئ ضِاغـتيو(ّ ْووغـو، نـة زوا     
( يـة زووتـويَو نتيَبيَهـسا    2000ٖةْسشَ ية بةؾةناْو فةوتإء، ئةوةش نة َـابوو يـة غـايَى )   

بةْاوش: )خواْاغيو، ئـايشن، ئيُـإ: ضِاغـتييةناْو ئيػـالّ زةزضةوؾـيَٓةوةو ئةفػـاْةناْو       
(زا خيَطخواظيَو داضيَهى زيهة يـة  2008ضِيَههإ زةثوونيَٓةوة(، ناخ نطا، وة ية غايَى: )

( 600 – 500شن( يةغةض ئةضنى خـؤى نـاثو زووةَـى نـطزةوة، نـة نتيَبيَهـو )      ويتى )ن
مثةضِةييـةو، يةنيَهة يةو نتيَبـاْةّ نة ظؤضّ خؤ ثيَوة َاْـسوو نـطزووٕء، ظؤض بـواضو ميـةْى     
ئيػـالَِ ثآ ططتووْةوةو، ٖةويَُـساوة بةثةضنـى شيطاْـةو ظاْػــتيياْةى ظؤض يـةو تؤَـةتء       

اغـــتةى ئيػـالّ زةنـطئَ، ض يـةبواضى فيهـطو عةقيـسةو ض يـة        طوَاْـاْة بسةَـةوة، نـة ئاضِ  
 بواضةناْو زيهةزا.

 ْووصــيين نـتي سـي: )صــءسي ْةتةوايةتيــي( :

ٖةضوةٖا ية َاوةش ئةو يةى زوو غايَةزا نة يـة غةضغـيإ بـووئ، غـةضطةضَو ْووغـيين      
ش تؤظيَــو نتيَبــو: )غـؤظش ْةتةوايـةتيو( بــووّ، نـة زوايـو نــاخ نـطزٕء بةونطزْـةوة       

زوانةوت، ئةويـ ية غؤْطةى ئةوةوة نة َاوةى نـةْس غـايَيَو يـة بةغـساز يـة فةضَاْطـةى       
( طريش خـواضز، ويَـطِاى بـةضطى يةنـةَى )طـةوضةتطئ ضِاغــتيو(       دا٥ر٠ ايرقابع١ناوزيَطيو )

ٖةتانو غةضةجناّ ناى خسض عةبسويَة قـةضة، ثـاف ٖةويَـساْى ظؤضو ٖاونـاضيو ٖـةضناّ يـة       
عووز َوسةؾنةز "خوا ييَو خؤؾبآ"ء َاَؤغتا َوسةؾنةز عةصن قةضةزاغيو "خـوا  َاَؤغتا َةغ

ثازاؾيت بساتةوةو غةمَةتء غةضفطاظ بآ"، تواْى نـة ٖـةضزوونيامن بـؤ بطيَطِيَتـةوة، زواش     
 ئةوةى نة ضِةفـع نطا ناخ بهطئَ.

ة زياضة زواتطيـ ية نـاثو زووةّء غـآيةَسا، نـةْس بةؾـَيهِ يــآ ظيـازنطزٕء نتيَبــةن       
فطاواْ  بوو بةتايبةت بةؾى نواضةّ: )نوضزايةتيوء َػويَُاْةتيو يـة ضِواْطـةى ئيػـالَيوء    

 ( نوضتة باؽ ثيَهٗاتوة.10عةيـُاْييـةناْةوة(، نة ية )
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 وتـاري هى ئا زيــٔ ية َش ةوتــى ئءردو ــاى )بٓطــزد(دا :

 َوسةؾنـةزى  (زا ضؤشَيهيـإ ثطغـةيةى ٖـةبوو، يـإ ٖـو َاَؤغـتا َـةم       1984ية غايَى )
)ياخياْى( يإ ٖو َاَؤغتا َةم خـسضش )خوضِخـوضِةيو( بـوو "ٖـةظاض ضِةػنـةتيإ ييَبــآ"،       
ٖةضزوونيإ َاَؤغتاش ضيـ غجوء بةْاوباْـن بووٕء، ٖةضزوونيإ يةو َاوةيةزا نة َـٔ يـة   
)غةضغيإ( بووّ نؤنو زواييإ نطز، َاَؤغتا َةم َوسةؾنـةز نوضِةنةيؿـو زوايـو ئيعـساّ     

اى َةم عومسإ "ٖةظاض ضةػنةتيإ ييَبـآ" يـة طةضَـةى تةععيةنـةزا، ئـةو ئايةتاْـةّ      نطا، ن
(زا خـوا باغـو َوْافيكـةنإ    ايبكعر٠ خويَٓسةوةو تةفػرييؿِ نطزٕ نة ية غةضةتاى غووضِةتى )

  ڃڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڄڄ ڤ  ڦ  ڤ  ژ زةناتء زةفةضَوآ: 

ڍڍ  ڇڃ  ڃچچ  چ  چڇ  ڇ    ڇ  ڃ   

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  

، واتة : نةغاْيَو ٖةٕ ية ژگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   
خةيَهى نة زةيَئَ: بطِواَإ بة خواو بةضِؤشش زوايو ٖيَٓـاوةو بـطِوازاضيـ ْـشن. )بـة خـةيايَى      

ؤيـإ فطيـو زةزةٕ، بـةؽ    خؤيإ( فيَـأل ية خواو يةواْةى بطِوايإ ٖيَٓاوة زةنةٕ، بةيّ تةْيا خ
ٖةغت ْانةٕ، زيَيإ ْةخؤؾيو تيَساية، خوا ْةخؤؾييإ ظياز بهاتء غـعايةنى بةئيَؿيؿـيإ   
ٖةية، بةٖؤى ئةوةوة نة زضؤ زةنةٕ، وة ئةطةض ثيَيإ بطـوتطآ: خطاثـة يـة ظةوييـسا َةنـةٕ،      

ـ   ةناضٕ، بـةيّ  زةيَئَ: ئيَُة بةؽ نانػاظيو ناضئ، ئاطازاضبٔ بةزيَٓياييـةوة ٖةضئـةوإ خطاث
 ٖةغت ْانةٕ.

ٖةيَبةتة ٖؤى ٖةيَبصاضزْى ئةو ئايةتاْةف يةوناتةزا ئةوةبوو نة نؤَةيَيَو خـةيَهو بـةضثطؽ   
 ٖاتٔ، طو:: ئةواْة نيَـٔ  طوتيإ: ئةوة َوزيطش ئةَٔء نآء نيَـٔ، ية ثياواْو ضِشيَِ.

قـةضةبايَ   ئٓذا نة تةفػرييؿِ زةنطزٕ، داضوباض ئاَاشةؾـِ بـؤ زةنـطزٕ، َـةدًيؼ ظؤض     
بوو، ظؤضبةى خةيَو زةياْعاْو نة يةطةٍَ ئةواظنة، ئيسش وتاضش خؤّ زاو، زوايو ٖاطنـةوة بـؤ   
غةضغيإ، َايَِ يةوآ بوو، ية غةياضةنةزا َاَؤغتايةنِ يةطةٍَ غـواض بـوو، طـوتو: ئـةضشَ     
نانة ئةوة بؤنو ئةو وتاضةتسا  نانة ئةوة بؤ وات ييَهطزئ!! طو:: بؤنو  طـوتو: نـؤٕ   
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و  ْة تؤ ييَسةبوويةوة ْـةدا: بـآ، ْـة زيـواض واوة زةضِؤش بيَُـةزةضآ، بةضِاغـتيو ئيَُـة        بؤن
زةتطغائء طو:: ئيَػـتا ئيَُـةف بـةتؤوة زةطـطٕ! طـو:: دـةْابى َاَؤغـتا َـٔ ٖـةضئاوا          
قػةزةنةّء، خؤيؿت زةظاْى ئةو غـتةَهاضاْة نـييإ بةغـةض طـةصن ئيَُـةو خـةَيهى عَيـطام        

 ى زةؾـياْةوآ بة َػويَُإء زيٓساضيؿيإ بعاْشن!!بةطؿـتيو ٖيَٓـاوة، نةن

 نوذراْى حاجـى ئاشاى صـةرصــيإ "خوا يـي ي خءعسآ" :

سادو ئاغاش غةضغيإ "ضِةػنةتو ييَبـآ"، بابو ناى سوغةئءناى سادو عـةباؽ نـة   
ئيَػـتا ية ٖةوييَطٕ، ثياويَهى ْاوزاضبوو ية ٖؤظى )تطنـة ضِةؾـة(، َـٔ بـةٖؤش ئـةوةوة ثـاف       

ء تةقةيالى َاَؤغتا َـةم غـةيس عةبـسويطةػنإ يؤتـةضيو َاَؤغـتاى طوْـس، نـووَة        ٖةوٍَ
غةضغـيإ، ئةوناتة سادو ئاغا ٖةضنةْسة نةنى ضِشيَُى ثيَبوو، بةيّ ضِيــ غـجييةنى ْيَـو    
خعَةناْو خؤش بوو و ثياويَهو ْاغطاو بوو، نيَؿـةو زوشَٓايةتيو ٖةبوو، ية ئةجناَو ئـةوةزا  

ْاناضش نةى ٖةيَططتـٔ بوو بوو، ئيسى ضِؤشيَهى طةضَى ٖاوئ سادو  "بة قةْاعةتو خؤش"
     ٕ -ئاغـا خؤشء نوضِيَهوء غآ نةغو زيهة، واتة ثيَٓر نـةؽ نـوشضإ، يـة ضِيَطـةش زوونـا

نـاى سـادو عةباغـو نـوضِش بـؤش      {(ظزا2014يـة غـايَى )  }بٓطـطز، دا َٔ يةّ َاوةيـةزا  
ا  زةنوو بؤ نوشَ  طو:: ْةخيَط، طـوتو:  طيَطِاَةوة طوتو:"َاَؤغتا! زةظاْو ئةو ضِؤشة بـ

ئةو ضِؤشة َوزيطش ئةَٓـو زوونإ بةزوايسا ْاضزبوو بؤ َةغــةيةش تـؤ زةنـوو، نـة قػــةيإ      
يةطةٍَ بها"، وة بة ثآى قػةى ناى سادى عةباؽ يةغةضى نووْيسا بـووة، ئـةوة بـوو نـة     

 ى زيهةف نوشضإ.خةيَهيَهى )يةنيةتو( بؤغةيإ بؤزاْاو خؤشء نوضِةنةشء غـآ ْةفةض
ئيسش ئةو ضِؤشة ثيَٓر دةْاظة ٖاتٓـةوة بؤ غةضغيإ، بؤ خـةيَهى زيَيةنـة ظؤض َوغـيبةتيَهو    
طةوضة بوو، ئيَُةف يةوآ بووئ، ئةوةبوو ثيَٓر قةبط ٖةيَهـةْسضإ، ئٓذـا ئـةو ثيَـٓر نةغـة     

وء نؤٕ تةيَكشن بسضئَ  بةتايبـةتيـ نة نةؾى ٖاوئ بوو و غةضغياْيـ ٖـةض بؤخـؤى وؾـ   
طةضَة، تةيَكيين َاَؤغتاياْيـ ثآى زةنوو! ييَطةزا بةضيةوةى بابةتى نؤْيـةتى تةيَكيٓــسضاْى  
ئةو ثيَٓر دةْاظةية يةميةٕ َاَؤغتاى طوْسةوة تةواو بهةّ، بةثيَويػتى زةظامن نوضتـة باغـيَو   

 يةباضةى تةيَكيٓـةوة غةَةضِوو:
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 مردوواىةوةرِووىكردىةوةيةك لةبارةى تةلَقيـيداىى 

 
َٔ ئةوغاو ئيَػتاف قةْاعة: واية نة ئـةو دـؤضة تةيَكيٓساْـةى َـطزوو "نـة ئاَؤشطـاضيو       

دلُعٛم فتعا٣ٚ ظعٝؽ    َطزوو بهطآ" ْةى فةضِظ بططة غــوْٓةتيـ ْيــة، وةى يـةوباضةوة يـة )    
ش٦ٌ ظٝؽ ااشالّ ابٔ تُٝٝع١ رمحع٘ اهلل   }: ٖاتوةدا 297ظ298، ص24ااشالّ ابٔ ت١ُٝٝ( ز

ني ايعُٝ  بعد دفٓع٘ أّ ال؟! فخداب رسعُ٘ اهلل ٜكعٍٛ: تًكعني ايععُٝ  بععد دفٓع٘      ٌٖ جيب تًك
يٝض ٚادبعّا باادعُام، ٚال نإ َٔ عٌُ ايعُصًُني ايعُعٗٛر بٝٓعِٗ بعد عٗعد رشعٍٛ اهلل   
ََِخثعٛر  عٔ طا٥س١ َٔ ايصشاب١، نخبٞ ُأَاَع١ ٚٚا٥ًع١    "ص٢ً اهلل عًٝع٘ ٚشًِ" ٚػًسا٥٘، بٌ  يو 

٘ب           بٔ األشكف، فُ ٔ األ١ُ٥ َعٔ رػعص فٝع٘ نااَعاّ أسععُد ٚقعد اشعتشبَّ٘ طا٥سع١ َعٔ أصعشابب
ٚأصشاب ايععافعٞ، َٚعٔ ايعًُعا٤ َعٔ ٜهرٖع٘، اعتكعادٙ َأْع٘ بدعع١، فعاألقٛاٍ فٝع٘ ثالثع١:           

 .{ااشتشباب، ٚايهرا١ٖ، ٚااباسع١، ٖٚما أعدٍ األقٛاٍ
ضاْى بـة يةنـسةْطيو   ثوختةى َاْاى قػةناْى ئةوةية نة: تةيَكيٓــسضاْى َـطزوو ثـاف ْيَـص    

ظاْايإ ثيَويػت ْيـةو بططة ية ضِؤشطاضش ثيَ ةَبـةض "قـًى اهلل عًيـة وغـًِ"و خةييفةناْيـسا      
ؾتيَهى باويـ ْةبووة، وة نؤى بريوضِاى ظاْاياْيـ يةباضةى تةيَكيٓــةوة، ئةوةيـة نة ٖةْسيَو 

 طاثو زازةْآ.بة ثةغةْسو ٖةْسيَهيـ بة ضِةواى زازةْئَء، ٖةؾـياْة بةزاٖيَٓطاو و خ

وة يةضِاغتيسا ئةوةى يةوباضةوة بةيَطةى يةغةضة تةْيا ئاَؤشطاضيو نطزْـى ظيٓـسووإء زوعـا    

ٞ ( "خوا ييَـو ضِاظش بـآ" طيَطِاويةتـةوة:طنإ    بٔ عسإ عجُعإنطزْة بؤ َطزوو، وةى )  ايٓبعع

ٛا " إ ا فرغ َٔ دفٔ ايعُٝ  ٚقف عًٝ٘ ٚقاٍ: اشتغسرٚا ألػعٝهِ ٚشعً  وغًِ عًٝ٘"قًى اهلل 
( ٚصشش٘ احلعانِ  1/370(ٚ احلانِ )2/70ي٘ ايتجبٝ  فإْ٘ اآلٕ ٜوصاعخٍص أػرد٘ أبٛ داٚد )
واتـة:   ، يععُشُد ْاصعرايدٜٔ األيبعاْٞ،   198ٚٚافك٘ ايمٖبعٞ، )أسهاّ اجلٓعا٥س ٚبعدعٗا(، ص  

ثَي ةَبةضى خوا "قًى اهلل عًية وغـًِ" عـازةتى وابـوو ناتَيـو يـة بةخانػـجاضزْى َـطزوو        
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زةوةغــتاو زةيفــةضَوو: زاواى ييَبــوضزٕ بــؤ بطايةنــةتإ بهــةٕء، زاواى زةبــؤوة، يةغــةضى 
 زاَةظضاويو "ية وةيَساْةوةزا" بؤ بهةٕ، نوْهة ئيَػتا ثطغياضش ييَسةنطآ. 

بططة ٖةْسيَو ية ظاْايإ ئاَؤشطاضيو نطزْـى ظيٓـسوواْيـ يـةناتى ْاؾـتٓى َـطزووزا بـة        

ٔ الزاٖيَٓطاو زةظأْ! بطِواْة: )أسهاّ ادتٓـائع(،   ، 1/1427ط، 120،121، معجعُٝني  بع

بـٔ   ايبععرا٤ بةيّ ظؤضبةيإ بة زضوغتء ضِةواى زةظأْ، بة بةيَطـةى ئـةو فةضَووزةيـةى نـة )    

( طيَطِاويةتةوة نة ثيَ ةَبةضش خوا "قًى اهلل عًية وغًِ" يةناتى ْاؾـتٓى َطزوويةنـسا   عازب
ٖـةضناّ يـة أبـو زاوز     ئاَؤشطاضيو َػويَُاْاْى نطزوة نـة يةغـةض طؤضِغـتاْةنة بـووٕ، وةى    

ايٓصعا٥ٞ ( ٖيَٓاوياْةو، 4/287و أػنس )753و  ايطٝايصٞ( و 40-1/37( و اذتانِ )2/281)
 اجلٓععا٥س أسهععاّف بةؾــو يةنــةَيإ ٖيَٓــاوة، بطِواْــة: )(1/469( ٚ ابععٔ َادعع٘ )1/282)

 . 202 -198، ماأليباْٞ ْاصرايدٜٔ يعُشُد(، ٚبدعٗا

ئٓذا ئةو زةقةف نة بؤ ضِةوايوء بططة فةضِظ يإ غوْٓةت بووْى تةيَكيٓساْى َـطزوواْيـ بـة   
بةيَطة زةٖيَٓطيَتةوة، ثػجؤضِاْو فةضَووزةْاؽ بة ْاضِاغت )غري قشيض(ى زازةْئَ، نة ئةَةف 

ا ا َات أسد  َٔ إػٛاْهِ فصٜٛتِ ايتعراب ع٢ً قبعرٙ، فًعٝكِ أسعدنِ عًع٢    }زةقةنةيـةتو: 
رٙ، ثِ يٝكٌ: ٜافعالٕ ابٔ فالْع١! فإْ٘ ٜصُع٘ ٚال جيٝب، ثِ ٜكٍٛ: ٜا فالٕ ابعٔ فعالٕ!   رأط قبع

فإْ٘ ٜكٍٛ: َأرظبعداْا ٜرمحو اهلل ! ٚيهٔ التععرٕٚ، فًٝكعٌ: ُأ نر َاػرد  عًٝ٘ َعٔ ايدْٝععا:   
 ظٗاد٠ إٔ ال إي٘ اال اهلل ٚإٔ ذلُدّا عبدٙ ٚرشٛي٘، ٚأْعو رضعٝ  بعاهلل ربعّا، ٚباالشعالّ دٜٓعّا،      

ٚبعُشٍُد ْبٝ،عّا، ٚبايكرإٓ إَاَعّا، فإٕ َٓهرّا ْٚهٝعرّا ٜخػعم نعٌ ٚاسعد بٝعد صعاسب٘ ٜٚكعٍٛ:       
٘و، فكاٍ ردٌ: ٜارشٍٛ اهلل ! فإٕ مل ْععرف أَعع٘؟ قعاٍ     اْطًل بٓا َا ٜوِكعبعدوْا عٓد َٔ ُيك"ٔ سوذََّتع

٘و ايع٢ أَ٘ سعٛا٤، فٝكٍٛ: ٜافعالٕ بٔ سعٛا٤ : بطِواْـة بعٞ أَععا١َ،   رٚاٙ ايطبعراْٞ ععٔ أ  {َٜٓاصبعبو
 .89،90، ص4ٌْٝ األٚطار ز

نوضتةى َاْايةنةى ئةوةية نة: ٖةضنات يةنيَو َطز  با ثاف ْاؾسنء خؤٍَ بةغةضزانطزٕ، 
يةنَيو يةَػويَُاْإ يـةمش غـةضى طؤضِةنةيـةوة بوةغـتآء بـةْاوى زايهـى بـاْطى بهـاتء         

ـ   ةوة بريخـؤى يـةبطِوا ٖيَٓـإ    ئاَؤشطاضيو بهات، نة ئيُإء َػويَُاْيةتييةنةى خـؤى، بيَٓيَت
ــةزو،       ــةتيو َوسةؾن ـــالّء، ثيَ ةَبةضاي ـــو ئيػ ــواو، بةضْاَةيةتي ــ اويَتيى خ ــةْيا ثةضغ بةت
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ثيَؿــةوايةتيو قوضئــإ، ئيــسى زواى ئــةوة َوْهــةضو ْــةنري "نــة ْــاوى زوو فطيؿــتأْ" يــة 
 بةطريٖيَٓإء عاغيَهطزْى ْائوَيَس زةبٔء بةدآى زةٖيًََـٔ!! 

ٟ ئةو زةقة بة فةضَووزة زاْاْئَ، وةى ٖـةضناّ يـة:   ٖةيَبةتة ظاْايإ  ِ  (، و ))ايٓعٛٚ  ابعٔ قعٝ

ٌ ( يـة ) ايصَّعٓعاْٞ"(و )206، م1"ز ايعُعاد زاد( ية )اجلٛز١ٜ "ٚ 161، 2ايصعالّ( "ز  شعب
ّ زا طوتووياْـة، بطِواْـة: )  (559األيبعاْٞ يع٘ )شًصع١ األسادٜعح ايطعععٝس١:       اجلٓععا٥س  أسهعا

 . 198، ماْٞاأليبع ْاصرايدٜٔ ذلُد( ٚبدعٗا

ٔ ئةوة ية ضِووى غةْةزةوة، ية ضِووى ْيَوةضِؤى ) (يؿـةوة، زيػـإ ٖـيس يةفـةضَووزةى     َتعع
 ثيَ ةَبـةض "قًى عًية وغًِ" ْانآ، نوْهة:

 ية ٖيس زةقيَهى غوْٓةتسا ْةٖاتوة، نة ثيَ ةَبـةض ئاَؤشطاضيو َطزوواْى نطزبآ.  -1

زايهيةتيــوء تاْةزاْـة يــة    بـاْطهطزْى َطزووةنـة بـة ْـاوى زايهييــةوة، تؤَـةتباضنطزْى      -2
 (ى باباى َطزوو، نة ئةوةف قةزةغةيةو غعاى طةوضةى يةغةضة!ْصبضِةنـةيَةى )

 ْةنريو َوْهةض وا ويَٓا نطاوٕ، نة ية َطزووةنة بة بياْووٕء ٖاتووٕ ؾةضِى ثآ بفطؤؾٔ! -3

نةغيَو بة ظيٓسوويو ية قػةى خيَطو ئاَؤشطاضيو بةٖطةَةْس ْةبووْى، نؤٕ بة َطزوويو  -4
 وز وةضزةططآ !غو

 ئٓذا بيَٓـةوة غةض ئةغًَى َةبةغت:

ئيسى بـؤ نـؤْيةتى ظوو تـةواونطزْى تةيَكيٓةنـة، ثيَؿـٓياضَيهِ بـؤ َاَؤغـتا َـةم غـةيس          
عةبسويطةػنإ )َاَؤغتاى طوْس( نطزو طو:: دةْابى َاَؤغتا! ٖـةتا ثيَـٓر دـةْاظة تـةيَكشن     

بهـةّ: يـةْيَوإ ٖـةض ثيَٓذيـإ بوةغـتةو      زةزةى ظؤضش ثيَسةنـآ، وةضة با َٔ تةطبرييَهت بـؤ  
يةنذاض ْاوى ٖةضثيَٓذيـإ بٗيَٓـةو تةيَكيين ٖةَوويـإ بسة، بةودؤضة بؤت نوضت زةبيَتـةوة،  

 ئيسى ئةوةبوو بةو ؾـيَوةية تةيَكشن زضإ.
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ٍ  ئاَيـز صــزيةيةنى ِرذي ُــنا :   َغــتوَِزي هـِ ية ـة

بوو، بة سونُـو ئةوةش ضِيـ غـــجو عةؾـريةتيَو   تةععيةنةى سادى ئاغا ظؤض قةضةبايَ  
بوو ء ْاغطاو بـوو، ٖةضنـو غـةضؤى عةؾـريةتء ئةواْـةش فـةوديإ ٖـةبوو، ٖـةَوويإ         
زةٖاتٔ، خةيَهو ْاغطاوش ثؿسةضو بيتوئَء غًيَُاْوء ٖـةوييَط، ئٓذا ضؤشيَـو ظؤض قـةضةبايَ    

ة، يةنيَو نة زياضة غةض بـة  بوو، َٓيـ ٖةْسآ قػةّ نطزو وتاضَسا، نة ية قػاْةنامن بووَةو
ضشيَِ بوو، ثيَُواية ئاَري غطية بوو طوتو: خؤظطـة ٖةضنةغـيَو خوَـةيين خؤؾــسةويػت     
طؤؾاو طؤف غةضش بربِش! زياضة ئةواْةش نة يةوشَ بووٕ خـةيَهو غةضغـيإء زةقنةضةنـةف    

:: زةياْعاْو نة َٔ قػةى خؤّ زةنةّء وةى زةيَئَ: قػةّ ية نةؽ ْةزةخواضزةوة، َٓيـ طو
دةْابت ْاوت نييـة  خةيَهةنة طوتيإ: َاَؤغتا! ئةوة دـةْابى نويَدـا فـةٕ نةغـة، نـة      
ئيَػتاف ْاوةنةّ يةيازة، بةيّ ْاوةنةش ْـايَيَِ، خةيَهةنـة َةبةغـتيإ ئـةوةبوو نـة ثيـاويَهو       
بةضِيَعةو ئاطات ييَبـآ! َٓيـ طو:: ناى فـةٕ نـةؽ، ْاظْـاوى نويَدايةنـةّ يــآ مبـطز!       

َيآ َاَؤغـتا! طـو:: دـاضآ خوَـةيين ٖـيس ثةيوةْـسيو بـة ئيَُـةوة ْيـة، بـةيّ          طوتو: بة
َةبةغتت يةوة نييـة نة زةيَآى: زةبآ ٖةضنى خوَةيٓى خؤؾبوآ طؤؾاو طؤف غةضبربِآ  
طوتو: َةبةغتِ ئةوةية نة ويتو نوضزغتإ ئـاوا بؤضزوَـإ زةنـات بـة تـةياضةو بـة تـؤخء        

ض يةغةض قةغفء خةيَو نوؾسن، ٖةضنـو خوَـةيين   ؾةضَِإ ثيَسةفطؤؾآ، طو:: دا ئةطة
خؤف بوشَ، زةبآ طؤؾاوطؤف غةضش بربِآ، نة وةى تؤ طوَإ زةبةى، َـٔ واْـيِ، بـةيّ    
ئةطةض يةغةض ئةوة بآ، ئيَػـتا دةْابت زةبآ بـةو قـاييـء قوضوؾـةى تفـةْـنء زةَاْهـةيةش      

 ُ يَـو زةنـةش نـة    خؤت، خؤت غٓهيَٓـو، طوتو: بؤنو  طو:: نوْهة تؤ زيفاا يـة ضِشيَ
ٖةظاض ٖيَٓسةش خوَةيين خةيَهو نوؾتوة، زياضة نويَدا ٖةض ضِةْطو ثةضِش، طو:: ئٓذا َـٔ  
ئةوة ئاَؤشطاضييتإ زةنةّء، باغو نةغِ ْةنطزوة، تـةْيا ئايـةتء فـةضَووزة زةخويَُٓـةوةو     

بؤ ئيػـالّء ضِيَـع   زةيَيَِ: زةبآ يةْيَو خؤَاْسا تةبا بشنء ثيَهةوة ؾـةضِ ْةنةئ، وة با بطةضِيَيٓةوة 
يةيةنسى بططئ، ْةى ٖةض يةنةَإ بةزواش ضي َهـهةو بةضْاَةيـةى بهـةوئء يـةْيَو خؤَاْـسا      
تَيهبةضبشن، ئٓذا ئايا قػةناْو َـٔ ض عيالقـةش بـة خوَةيٓييـةوة ٖةيـة  زيـاضة خةَيهةنـةف        

  قػةيإ نطز و تؤظآ وةظعةنةيإ خاونطزةوة.

www.alibapir.net



 .....................   (   نم كاهيي   ره  وه   بير)ى   هت هم نمن   اهم لو هي ك  هل  هخ ر م هح ند  .......  ...................     

     

 ص 164ط 

7 

7 

 
 ري ئةميــي رِاىيــةداديـدار لةطـةلََََََََََََََ ىةقيـب ئةىـوةر موديــ

 
يةو َاوةيةزا زواش ئةوةى نة سادو ئاغا وةفاتو نطز، ضؤشيَو ناى سوغةئء ناى سادو 
عةباؽ نة ئيػـتا َايَيإ ية ٖةوييَطةو ٖاَووؾؤَإ ثيَهةوة ٖةية، بةزواياْسإ ْاضزّ طوتيــإ: 

ْو نـئَ  طـو::   با َاَؤغتا بآ ئيؿُإ ثيَيةتو، نة نـووّ ٖةْـسشَ َيـواْو ييَبـووٕ، ْـةَعا     
فةضَووٕ! ناى سوغةئ ناى سادو عةباؽ، طوتيإ: َاَؤغتا! ئةوة ناى ْـةقيت ئـةْوةضة   
َوزيطش ئةَين ضِاْيـةو، زوو نةغو زيهةؾى يةطةٍَ بووٕ طوتيإ: ئـةواْيـ ٖـةض ٖاونـاضش    

ئٓذـا يـةّ بةيٓـةزا    }ئةوٕ، طو:: فةضَووٕ! طوتيإ: ٖةض ثيَيإ خؤف بوو دةْابت ببيٓـٔ، 
(ظزاص نة غةضزاْى ناى سـادى عةباغـِ نـطز، بـؤش طيَطِاَـةوة طـوتو:       2014ايَى )طية غ

َاَؤغتا! ئةو ضِؤشة ْةقيت ئةْوةضو ئةوإ ٖاتبووٕ بتططٕ، بةيّ ئيَُة طوتـُإ: ؾيت وا ْابآء 
عةيبـساض زةبشن، نوْهة فةْهةؽ يةغةض قػةش بابـُإ ٖـاتوة بـؤ ئيَـطة، نـؤٕ زةبـآ ييَــطة       

 .{ويإ: زة باؾة با ٖةض بيبيٓـشنبيططٕ!! ئيسى طوتبو

ئٓذا ْةقيت ئـةْوةضو زوو ٖاوةيَةنـةى زةغـتيإ بـة قػـةنطزو طوتيـإ: ثيَُـاخنؤف بـوو         
دةْابت ببيٓشنء ناوةضِيَـ بووئ غةضزاظنإ بهـةش، طـو:: سـةيفآ َـٔ زةضفـة: ْـةبوو،       

ة َـٔ تـةضنيعّ   ْةقيت ئةْوةض طوتو: َٔ ٖةض ئةو ْةقيت ئةْوةضةّ نة بيٓٓيُيت ية ضِاْية، زيـاض 
يةغةضش ْةبوو، طو:: ئايا دةْابت ٖةض ئةو ْةقيـبةى  طوتو: بةيَآ، طو:: زياضة زةضفةتى 
غةضزامن ْةبووة، طوتو: باؾـة ئيَُة ثيَُاخنؤؾة زةعوةتت بهةئ، طـو:: نـةْطآ زةعـوة:    
زةنةٕء نؤٕ زةعوة: زةنةٕ  طوتو: بةَعوواْـة زةعوةتـت زةنـةئء ظؤض ثيَُاخنؤؾـةو بـة      

صيو قػـة زةنةئ، زوايو يةْيَو قػـاْسا قػـةيةنو بةزةغـتةوةزا، طـوتو: َـٔ بةضِاغـيت       زضيَ
ٌَ نطاوّ بؤ بةغسا، بةؽ ثيَُدـؤف بـوو بـة خعَـةت دـةْابت بطـةّء بتبيـِٓء         َاْطَيهة ْةقـ
ثَيهــةوة زابٓيؿشن، َٓيـ وةى زةيَئَ: ظَـاْو خـؤّ طةغـتء طـو:: ؾـةضت بـآ وازيـاضة        

ةض َٔ وةغتاوة، نة َـٔ وةى زةغـهة طـويَو خـؤش بةضيَتــةوة بـؤ       َاْطيَهة ْةقٌَ نطاوةو يةغ
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بةغسا، تا ئةو ططفتة يةو ْاونةيـة ْةٖيًََآ! زياضة ئةوناتة بةغةض خؤَِ ْةٖيَٓاو طو:: باؾـة،  
ئٓذـا ؾـاياْى باغيؿـة نـة َـٔ ئةوناتـة بـة دـازةزا         }بةيّ َٔ غةضقايَيوء ئيؿوناضّ ظؤضة، 
ة بةسطيَسا ٖاَووؾؤّ زةنطز، نة ناى عوَـةضش سـادو   ٖاَووؾؤّ ْةزةنطز، يإ بة بةيةَآ ب

َةم، )ناى غةضنةوت( نة غايْيَو غايةقو غةياضةنةّ بوو، وةناى سةغةْى َاَة ؾـةية،  
ــطاى زيَػــؤظو     ــةض ب ــةخيَط، وةئيَػــتاف ٖ ــإ ب ــووٕ، يازي ــيإ ب ــةضزوونيإ يةغةضغ ــة ٖ ن

"، نـة بةيـةَيإ   َؿووضخؤضٕ، وةناى سةَة بةفن ية طوْسى )بؤغهئَ( "خوا ييَـو خؤؾـبآ  
بؤيـة َـوزيطش    {ٖةبوو ٖاَوؾؤيإ ثيَسةنطزّ، يإ زةبوو بة ثيَيإ بة ؾاخيسا ٖاتونؤّ نطزباية

ئةَٔ طوتو: بيػـتووَاْة بة دازةزا ٖاَوؾؤ ْانةش  طو:: ضِاغـتة تؤظيَـو ثـاضيَع زةنـةّ ،     
زةى طوتو: يةَةوزوا ثيَويػت ْانات خؤت ئةظيةت بسةىء زةبآ بةغواضى غةيياضةو بـة دـا  

ئاغاييسا بآى، َٓيـ طو:: ئةزش ئةطةض َةداغ ْـةبآ   يـةنيَهيإ زيـاض بـوو ْـةظإ بـوو،       
طوتو: ْا زةبآ ٖةض بـآى، طو:: ياْى ٖةض ثيَويػـتة بيَِ  ئٓذا ويػتى ٖةيَةنةى ظَاْى ثيٓـة  
بهاتء طوتو: بةيَآ بةيَآ، بةضِاغتى ئيَُة ئةوةْسة َوؾـتاقشن بـؤ زيـتين دـةْابت ظؤض ثيَُـإ      

نة ٖةض بآى، ية زيَو خؤَسا طو:: وةيَةنةّ وةضططت! ئٓذا ثـيَـ نؤتـايو قػـةنإء    نا
 ثيَـ ٖةيَػإ طوتيإ: بيَطوَإ دةْابت زيَو  يةنيَهيإ يةدياتو َٔ طوتو: ؾيَذ نة وةعسش

زا زةيباتة غةض، طو:: بةيَآ بةيَآ خةَتإ ْةبآ ية زيَو خؤَـسا طـو:: َـٔ وةعـسّ ْـةزاوةو      
َٔ قػة زةنةٕ، وة ئةطةض بة وةعسيؿو بعأْ، ئةوة يةنةجماضو زواداض زةبآ،  خؤتإ ية دياتى

نة وةعس ديَبـةدآ ْانةّ، نوْهة زةَعاْو تةيَةية زايآْابوو، ئيسش ئةوة بوو بؤ ئةوةش وةعـسة  
خيالف ْة ، ٖةضنة ئةوإ ضِؤيؿسن، نووَة مش نـاى سـادو عـةباؽء نـاى سوغـةئ،      

ةئ طوتو: َاَؤغتا! دا نؤْو تيَسةطةئ، نانـة بـةخوا   طو:: نؤْى تيَسةطةٕ  ناى سوغ
ئةَاْيإ ْية! طو:: ناى سادو عةباؽ تؤ نؤْو تيَسةطةش  سادو عـةباؽ طـوتو: بـةخوا    
َاَؤغتا زيفاعت ييَسةنةئ، ئةطةض ْيةتيؿيإ خطاخ بآ! َٓيـ طو:: ناى سـادو عـةباؽ   

طو:: ئةزى نـؤٕ نـةنآ ضِشيَـِ     ئةو نةناْةش ثيَتـأْ ٖو نئَ  ٖو ضِشيَِ ْشن  طوتو: با،
ثيَيسابو زةتواْو بةضاْبـةض خؤش ؾةضِش ثيَبهةش  ئيـسى غـةضةجناّ خـوا ٖـةيَٓاططشَ طوتيـإ:      
َاَؤغتا! بةضِاغيت ئيَُة ظةَاْةتيو تؤَإ ثيَٓانطشَ، تؤ خؤت نؤْت ثآ نانة، وابهة، ئـةوة  
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ؤّ، ئيـسى نـووَةوة   بؤخؤت سايَةنة زةبيين، طو:: نانة غوثاغتإ زةنـةّ َـٔ ييَـطة زةضِ   
طو:: خاتووٕ َةمشٕ ئَيطةيؿُإ يــآ تَيهسةنـآ، طـوتو: نـؤٕ  طـو:: سـاٍَء واقيـع        
ئاواية، ئيسى نتيَبةنامن بة َايْسا بةونطزْةوةو، نةيوثةيةناظنإ بةونطزْةوةو بة ٖاوغةضَِ 

ـ  ة ، طوت: تؤ بهؤ َايَيَوء بؤخؤيؿِ ْةفةضيَهِ ضِاغجاضز طو:: بؤ ئةوةش وةعسة خيالف ْ
ناى تةٖاّ ضِاغجاضز، )سادى تةٖاش سادو ظاٖري( يـازى بـةخيَط، ئيَـواضة ناتـصَيَط نـواضيإ      
زاْابوو ضِؤشش دوَعة، طو:: تةيةفؤْيَهيإ بؤ بهة، بًَآ: فةْهةؽ ئيؿـيَهو ظةضووضش بـؤ   
 ثةيسابووةو ْاتواْآ بآ بؤ َةوعيسةنةش، زياضة ناى تةٖاف َٓسايَيَهى ضِاغجاضزبوو تةيةفؤْى بؤ
نطزبووٕ، ئةواْيـ ظؤض تووضِة بووبووٕء طوتبوويإ: نؤٕ ْايةت، ئيَُة ييَـطة نـاوةضِيَيشن    
ئةويـ تةيةفؤْةنةش زاخػتبووةوة، ئيسش ئاوا بةو ؾيَوةية ثاف غايَيَوء ٖةؾت ْؤ َـاْـن يـة   
طوْسى غةضغياْيـ ٖةيَكةْائء ضِووَإ نطزة طوْسى طةيَووى َاخؤبعْإ ية زةقنةضى ثؿسةضة 

ٍَ نـاى عـةبباؽ بـايع بـايَوو ئاغـا، نـة ئـةوةف          ضِةقة،  ثاف يةيةى تَيطةيؿسن )تفـاِٖ( يةطـة
ــةْس بةغــةضٖاتء     ــةوةى ن ــةيّ زواى ئ ــةّ، ب ــو زةن ــو باغ ــةو زواي بةغــةضٖاتيَهى زيهةي
بريةوةضييــةنى ئــةو غــايَيَوء ٖةؾــت ْــؤ َاْطــةى نــة يــة زآى غةضغــياْى بــةضى َةضطــة  

   ّ ــة ــة ٖ ــة ثيَُواي ــةوة، ن ــسَإ، زةطيَطَِ ــةّ    طوظةضاْ ــوةضزةططئء، ٖ ــسيإ ييَ زةضؽء ثةْ
بةضنـاوضِووْيو ظيـاتطيـ يـةباضةى شيـإء تةَــةْى بةْـسةو ئـةو قؤْـاةء ٖةيوَةضدـةى ئــةو         

 ضِؤشطاضةوة، بةخويَٓةضاْى بةضِيَع زةبةخؿٔ.

ٖةيَبةتة وةى عازةتى خؤيؿِ ٖةضؾتيَو بةتةواويو ييَو زيَٓيــا ْـة ء، بـة ضِووْيـو يـةيازّ      
بةيّ بيَطوَإ تةْيا خواى ثةْٗاْعإ )عاغ اي يت(يؿـة نـة ٖيهـى يــآ      ْةَابآ ْايطيَطَِـةوة،
 وٕء ثةْٗـإ ْيــة.
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 كـوذراىى مامؤشـتا مةال عومـةرى تينـار و 

 كـؤبووىةوةى مسطـةوتى طـةورةى ضـوارقورِىـة
 

ظزا َاَؤغــتا َــةم عوَــةضى ئيُــاّء خــةتيبى طوْــسى  1984  -6  -20/21يــة ؾــةوى 
ْاسيةى )غوضزاف(ى غةض بـة قـةظاى )زوونـإ( يةميـةٕ ثيَؿـُةضطةيةنى      )تيُاض(ى ْيعيو 

يةنيةتييـــةوة بــةْاوى )عوَــةض سةَـــة نانى(يــةوة بــة ْاٖــةم نــوشضا "خــوا بــة ؾـــةٖيسى 
( غاٍَ بوو، نوْهة يةزايو بـووى  32وةضططتبآ، نة ئةوناتة تةَةْى َاَؤغـتا َةم عوَةض )

 ( بوو.1952غايَى )

ٌَ        ؾاياْى باغيؿة نة بابى  َاَؤغتا َةم عوَـةضيـ، َاَؤغـتا َـةم َػـتةفا نـة بـة ئةغـ
( نةغى زيهةى خةيَهى )غةضوناوة(و زةوضوبـةضى يـة   20)ثةيَهؤيى( بوو، ويَطِاى ظياتط ية )

(زا نـوشضاوة،  1965ْيعيو طوْسى )تطؾاوا( يةميةٕ غوثاى ضِشيَُـى عيَطِاقـةوة يـة غـايَى )    
 "خوا ييَى خؤؾبآ"ء بة ؾةٖيسى وةضططتبآ. 

ٓذا ئيَُةى َاَؤغتايإء خةيَهى ئيػـالَيى ٖؤؾياض، ية ناضزاْةوةى نـوشضاْى َاَؤغـتا   ئ
َةم عوَةضزا "خوا ييَى خؤؾبآ" ٖةيَػائ بة غاظزاْى نؤبووْةوةيةنى فطاواْى َاَؤغتايإء 
ــة      ــواضقوضْة(زا، ي ــةوضةى )ن ــةوتى: ط ــة َعط ــالَيى ي ــياضى ئيػ ــؤظو ٖؤؾ ــةيَهى زيَػ خ

ــةظاْى 27ضِؤشى:) ـــةض ) 1404ى ضِةَـ ــى، بةضاْبـ ــىء 26/6/1984(ى نؤنـ (ى ظاييٓـ
شَاضةيةنى ظؤضو بةضناو ية َاَؤغتايإء زيَػؤظاْى ئيػالّ يةو نؤبووْةوةيةزا بةؾـساضبووٕء  
نؤبووْةوةنة دؤفء خطؤؾيَهى تايبةتى ٖةبوو، نـوْهة ثـيَـ َاَؤغــتا َـةم عوَـةضيـ      

 وة ضِةؾـةنوش نطابووٕ!نـةْس َةميةنى زيهةف بةو ؾيَوةية يةميةٕ ْاسةظاْى ئيػـالَة

ؾاياْى باغيؿة غةضةتا بهوشى َاَؤغتا ْةظاْطابوو، بةيّ ظؤضبـةى خةيَهةنـة قةْاعـةتيإ    
وابوو نة زةغتى )يةنيةتى ْيؿتيُاْيى( تيَساية، نوْهة طوْـسى تيُـاض يـة ثـاٍَ غـةضنطزايةتى      

www.alibapir.net



 .....................   (   نم كاهيي   ره  وه   بير)ى   هت هم نمن   اهم لو هي ك  هل  هخ ر م هح ند  .......  ...................     

     

 ص 168ط 

7 

7 

َيى يةنيةتو يةوة بـوو يـة غـوضزاف، وة ئةوناتـةف يةنيـةتى ظؤض زشايـةتى تـةوشَى ئيػـال        
زةنطز، بةمَّ زوايى بهوش نةؾف بوو، نـة ئـةوةف وضزةناضييـةنى ٖةيـة، نـة وةى نـوضِة       
طةوضةى َاَؤغـتاى ؾةٖيس )ناى عبسايكازض( ٖةوايَى ثيَساّ ية زوو تويَى نتيَبيَهـسا نة يةباضةى 

 بابييـةوة غةضطةضَى ْووغشنء ناثهطزْيةتى، باغى زةنات.

ناى )َػـعوز(ى نوضِى َاَؤغتاى ضِةػنةتيى ية ( 1/5/1995زياضة زواتطيـ يةضِؤشى:)
)ثريةَةططووٕ( بهوشةنةى بابى نوؾـتةوة، بةمَّ ثاف تةغًيُبووْى بة طفتء بـةيَيَٓى ئـةوة   

ــة )      ــةوة، ي ــةو ْانوشضيَت ــة تؤيَةي ــة ب ــازاّ تؤيَ ــة َ ــاف  3/5/1995ن ــة: زوو ضِؤش ث ( وات
   ً يَُاْى زةزؤظضيَتــةوة،  خؤبةزةغتةوةزاْى، دةْاظةنةى ية نـؤمَييةنى زةضةوةى ؾــاضى غـ
 بةثيَى ظاْياضييةناْى ناى عبـسايكازض نوضِة طةوضةى َاَؤغتاى ؾـةٖيس.

ئةو َاَؤغتاياْةف نة يةو نؤبووْةوةيةزا وتاضيإ ٖةبوو "وةى ية يازّ َابآ" ئةَاْة بووٕ، 

عبسايععيع( نة يةنةَشن وتـاض ٖـى ئـةو بـوو، ضِيعبةْـسيى       عجُعإبةيّ دطة ية َاَؤغتا )َال 
 ةواْى زيهةّ ية يـاز ْيـة:ئ

 عبسايععيع "خوا ييَى خؤؾبآ". عجُإَاَؤغتا َةم  -1
 َاَؤغتا َةم ـُسأَشن نؤّ سةيسةضيى "خوا ييَى خؤؾبآ" بابى ناى زنتؤض دةواز. -2
 َاَؤغتا َةم ـُسى زةيَطةيى. -3

 َاَؤغتا َةم عةصن عبسايععيع "خوا ييَى خؤؾبآ". -4

 اهلل. ْعُع١ا ييَى خؤؾبآ" بابو ناى َةم َاَؤغتا َةم عبسايفتاح وةضتةيو "خو -5

 َاَؤغتا َةم عًو بيـاضةيى "خوا ييَى خؤؾبآ". -6

 َاَؤغتا َةم ئةػنةزى خاْةقا )ضِيـ( "خوا ييَى خؤؾبآ". -7

 َاَؤغتا َةم عبسايطػنٔ طةْـاويى "خوا ييَى خؤؾبآ". -8

 ( "خوا ييَى خؤؾبآ".قاضعَٞاَؤغتا َةم ئةػنةزى غهتاْيى ) -9

 عةيـى باثـري  -10
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( زة نةغـة نـة   11( يةو )13/8/2013( بةضاْبةض )1434ى ؾواٍ 6زياضة ئيَػـتانةف )
وتاضياْسا بة َاَؤغتا عبـسايطػنٔ ْوِضغيؿــةوة، نـة عـةضيف سةفــٌ بـوو، تـةْيا نـواضَإ         
َاوئ: َاَؤغتا َـةم ـُـسى زةَيطــةيىء َاَؤغــتا عبـسايطػنٔ ْؤِضغـيىء َاَؤغـتا َـةم         

 و بةْسة،.(1)ئةػنةزى خاْـةقا

 وة ئةواْى زيهة ٖةَوويإ نووْةتة عايةَى بةضظةر، "خوا ييَيإ خؤؾبآ". 

ناى سادى عبسايطػنٔ ْاغطاو بة )ْوضِغـيى(يـ عـةضيف سـةفٌ بـوو و، بـة ئايةتـةناْى       
 قوضِئإء نؤثًة ؾيعطى طوجناو، ٖيَٓسةى زيهة نؤضِةنةى طةضَ  نطزبوو.

ططْطيــإ باغــهطز، َٓــيـ يــة  زيــاضة َاَؤغــتايةنإ يــة وتــةو وتاضةناْياْــسا ؾــتى ظؤض
وتاضةنةَسا نةْس ؾتَيهى ططْطِ باغهطز "نـة بطِيـاضة نـاى عبـسايكازض زةقـى وتاضةنـإ يـإ        
ثوختةنةيإ ية نتيَبـةنةيسا بيَٓـآ" نة يةنيَهيإ بطيتى بوو ية بةضثةضنساْةوةى قػـةى يـةنيَو   

نـة ويػـتى تؤَـةتى     ية َاَؤغتايةنإ، نة ثيَُوابوو بة ثايَٓةضى سيعبيىء غــياغيى نـطزش،  
 نوؾتٓى َاَؤغـتا غاتة ئةغتؤى نةؽء ميةْيَهى زيهـةى غةيطى نةؽء ميةْى بهوشةوة!

ٖةضوةٖا دةختيؿِ يةغةض بآ بانيى ية َطزٕء نوشضإء ئاظاض زيسن يةضِيَى خوازا نطزةوةو، 

 (ّ ٖيَٓـايةوة نة زةيَآ:ايعتعا١ٖٝئةّ ؾيعطةى )أبو 

 ول تـم تسضى و األىــاو غضـاٌب       فل تــم حتلـو واحلــ ـاة َمسيــسة 
 ول ت اّلري ب يـي و ب يم عامس          وب يـي و ب ـً العالـنني خـساب
ًٌ          وكـل ما فــوق التـساب تـــــساب َِ ٍَ  إذا صــحَِّ ميــم الودَِّ فاللَل 

 

زوآء زةيَآ: خؤظطـة تؤّ ية زيَسا ؾريئ بووايـةىء  نة زياضة يةطةٍَ خوازا "ععّ ودٌّ" زة 
 شيامن تاٍَ بوواية، وة خؤظطـة تؤّ يـآ ضِاظى بىء با خةيَهى تووضِةبٔ!

 وة خؤظطة ْيَوامن يةطةٍَ تؤف خؤؾبآء، با يةطةٍَ ديٗاْيياْسا ْيَوامن تيَههآ!

                                                 
 ا ليَي خؤعب .(دا، كؤضى دوايى كزد، خو2014( دواتز واوؤصتا وةال ئةحاىةدى خاٌةقاؼ لة صاَلى )1
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ةض طٌَ بآ ئةطةض بةضِاغتى تؤ خؤؾت بويَِ، ئةوى زيهة ٖةَووى ئاغـاْة، وة ٖةضنى يةغ
 ٖةض طًَــة!

 وة وتاضةنةّ بوو بةٖؤى ظياتط بةضظبووْةوةى سةَاغةت و زيَطةضَيى َاَؤغتايإ.

(ى 27ئٓذا ثيَويػتة ئةوةف بطوتطىَ نة نؤبووْةوةى َعطةوتى: طةوضةى نواضقوضِْة ية )
ظ(زا غـةزاو زةْطساْةوةيـةنى طـةوضةى    1984(ى بةضاْبـةض ) 1404َاْطى ضِةَةظاْى غـايَى ) 

وة غًَةَاْسْةوةيةنى باؾيـ بوو بؤ ٖةَوو ئةواْةى ْياظو ْةخؿـةو ثيالْـى نوؾـتٓى     ٖةبوو،
َاَؤغتاو باْطدواظاْى زيهةؾيإ ٖةبوو، نـة بـةثيَى ظاْيـاضيو يـةناْى ئةوناتـة، ييػـتيَهى       
ئاَازةنطاو ٖةبوو، وة بةْسةو نةْس َاَؤغتايةنى زيهةف ْاويإ يةو ييػـتةزا تؤَـاضنطابوو،   

 ضِاغتيإ طوتوة: َػت ية زضيَؿة زةطةضِيَتةوة! زياضة نوضزةواضييـ

ٍ  )ْءبـةرة(َإ :  يةدايهسووْى يةنةَيـٔ َٓــنا

(زا نهيَهُإ بوو ْاوَـإ ييَٓـا )بةغـؤظ(، وة بـؤ     1984(ى غايَى )10ية نؤتايى َاْطى )
يةنةَشن داض يةطةٍَ خاتووٕ َةمشْى ٖاوغةضَسا بوويٓة بابء زايوء، ئةظَووْيَهى زيهـةى  

 ٖاتةثيَـ. شياظنإ

ٖةيَبةتة بؤ ٖاوغةضّ َٓساٍَ بةخيَونطزٕ ئةظَووْيَهى ئاغإ ْةبوو، بةيّ وضزة وضزة ثيَيـةوة 
ضِاٖـاتء يةمى ئاغإ بوو، َٓيـ داضوبـاض بـةثيَى زةضفـةتء بؤيـوإ ٖاونـاضييِ زةنـطز،       

  َ يـوامن  ٖةضنـةْـسة نةَ يـ يةَايَـةوة زةبووّء، ئةطـةض يةَايَـةوةف بووَايــة نـةّ وابـوو 
 يةم ْةبٔ.

ًَـووى نـاو ٖةيَهـةقيبوو، نـاوى          ًَى طويَةبـةضِؤشةى يـة ثَي داضَيهيإ بةغؤظ خاظنـإ نـك
ئاوغابوو، زايهـى ْةيـسةظاْى نـييةتى، وايـسةظاْى ناوئيَؿـةيةتى، َٓساَيـةف يـةى نـطيهة         
زةيعيطِاْسو بيَسةْـن ْةزةبوو! َٓيـ طـو:: خـاتووٕ َـةمشٕ! ثـَيِ واْيـة ناوئيَؿــة بـآء،        

وايـة ؾتيَو نؤتة ناويـةوة، ئٓذا نة ييَِ وةضططتء بةزةغت ثيًََووى ناويِ ييَههطزةوة، ثيَُ
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ًَى طويَةبـةضِؤشةى تيَهـةقيوةو بـةخويَٓى زاٖيَٓـاوة، ئيـسى نـة زةضَــٗيَٓا،          تةَاؾاّ نطز نـك
 َٓسايَةنة غطةوتء قيـصةو نطيهةى ْةَـا.

 ــنى قةرةتةثــة :دةرصى تةطضــيـز  وتٓــةوة بة نءَةَيــة َةاليةى ية  وْ

ٖةض يةو َاوةيةزا نة ية غةضغيإ بووئ، نةْس زةضغـيَهى تةفػـريّ بـة نؤَةيَـة َةميـةى      
زةطوتةوة نة ية طوْسةناْى ئةو زةقنةضةزا َاَؤغتا بووٕ، يـة َعطـةوتى:  طوْـسى )قةضةتةثـة(     

و يـةوآ َـةمبوو، زيـاضة ْـاوى شَاضةيـةى يـة      طٝعب  نؤزةبووْةوة، نة ئةوناتة َاَؤغتا َةم 
َةمياْةّ يةبريةو، ئةَة ْاوى ْؤ نةغياْة، نة نـاى سـادى َـةم غـةيس ابـطاٖيِ ْؤيَهـهةيو       

 ٖةْسيَهياْى وةبري ٖيَٓاَةوة:

 ناى َةم غيس ابطاٖيِ ْؤيَههةيو. -1

 ناى َةم اِمساعيٌ زؤيَةطؤَيو. -2

 ناى َةم سػشن قؤفياْيو. -3

ضِشيَُـى بـةعؼ    ناى َةم عومسإ نوضِى َاَؤغتا َـةم ـُـس ياخيـاْيو، نـة زواتـط      -4
 ئيعساَى نطز، "خوا بة ؾةٖيسش وةضططتبآ".

 ناى َةم ـُسش خاْةيَآ بةئةغٌَ قؤفياْيو. -5

 ناى َةم غيس عبساهلل يؤتةضيو، نة ئيُاّء خةتيت بوو ية طوْسش )َةَةْساوة(. -6

ناى َةم َوغتةفا نوضِى َاَؤغتا عبسايكازضش زيًيَصةيو، نة ئيُاّء خـةتييب طوْـسى    -7
 )زيًَيصة( بوو.

 ناى َةم ؾيَذ ـو ايسئ نوضِى ؾيَذ ئةَشن يؤتةضيو. -8

 َاَؤغتا عبسايطػنٔ ؾيَذ ـُوز يؤتةضيو، نة يةغةض ططزى )ضِةَهإ( ؾةٖيسبوو. -9

ِ،ؾاياْى باغة دوظئو ) (يؿُإ خويَٓس، وةى ناى سادى تبارى(ةو ٖةْسيَو ية دوظئو )عع
تٓووغـو زةضغــةناظنإ  َـةم غـيس ابــطاٖيِ ْؤيَهـهةيو باغــو نـطزو طـوتى:  ئيَػــتاف زةغ     

 ٖةضَاوة.
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 دةرظ  وتٓـةوة بة ضةْــن  ةجني ــو ية صــةرصــيإ :

( زةضغى قوضئإء تةفػريّ بة نـةْس طـةجنيَو   1985و  1984ٖةضوةٖا ٖةض يةو َاوةيةزا )
 زةطوت، نة ئاغتء تةَةْيإ دؤضاودؤض بووٕ، نة ئيَػتا ْاوى ٖةْسيَهيامن يةبرية:

ـُوز يؤتةضيى، نة يةغـةض طـطزى ضِةَهـإ ؾـةٖيس بـوو يـة       َاَؤغتا عبسايطػنٔ ؾيَذ  -1
 (زا.1988دةْطى قةمَتوونإ ية غايَى )

 ، نة ئيَػتا َةمية ية سادياوا.عجُإناى َةم عبساهلل خسض  -2

 ناى سػٔ سػشن َاَة ؾةية. -3

 ناى عُط سادى َةم )غةضنةوت(. -4

 ناى عبساهلل عبسايطػنٔ أػنس )نوضِى َاَؤغتاى طوْس(. -5

 ٖةيٓــى ية صــةرصــيإى  وْنةناْى دة ــةرى بةرى َةر ــة :وتارداْى 

ٖةض يةو َاوةيةزا داضوباض ية غةضغيإ يةدياتى َاَؤغتا َةم غيس عبسايطػنٔ ئيُاَى طوْس 
يةغةض زاواى خؤى وتاضى دوَعةّ زةزاو، داضداضةف يةميةٕ ٖةْسيَو يـة ْويَصخويَٓاْـةوة،   

ثةيـسازةبوو، ٖـةضوةٖا يـة زيَيـةناْى ئـةو زةقنـةضةف        يةغةض ٖةْسيَو قػةوباؽ ثطتةو بؤيَةف
 ....وةى: بـةضزةنؤظ، قةضةتةثـة، َةَةْــساوة، زيًَيـصة، ْؤيَهـهة، يؤتــةض، بٓطـطز، َةضطــة     

 داضوباض وتاضش دوَعةّ زةزا.

ٍ  َاّ حاجى َةمحوددا يةصةر ْةخوي ٓنْى صـووِرةتى طاتيحة:  َغـــتوَِزّ ية ة

ثيَِ واية ْويَصى ئيَواضة )عكط( بـوو، زيـاضة تةغـبيشا:     ضِؤشيَهيإ َٔ ثيَـ ْويَصييـِ نطز،
نطز، بةمَّ بةثيَهــةواْةى عازةتى ظؤضبةى َةميةنــاْى ئـةو نــاتةوة، غـووضِةتى فاتيشـةّ      

 ٖةزية ْةنـطز!
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َاّ سادى َةػنوز نة ْويَصنةضيَهى باف بوو، "خوا ييَى خؤؾبآ" طوتى: َاَؤغتا! ئةوة 
 خيَطة طةوضةيةت ية نيؼ زايــٔ بؤنى فاتيشـةت ْةخويَٓس، ئةو 

َٓيـ طو:: ئاخط َاّ سادى َةػنوز غوْٓةت ْيةو، بؤيـة ْةخمويَٓـس نـوْهة ثيَ ةَبـةضى     
خوا "قًى اهلل عًية وغًِ" يةوناتةزا فاتيشةى ْةخويَٓسوةو، ئةو ظيهطاْةى زيهةى نطزووٕ 

 !....نة َٔ نطزَٔ: غبشإ اهلل ، اذتُسهلل ، اهلل أنرب

 ط َٔ بةيَطةت بؤ زيَُٓةوة!ئةويـ طوتى: ئاخ

 طو:: فةضَوو، بةيَطةت نيية 

طوتى: بةيَطةّ ئةوةيـة نة تؤ ئةطةض )طـا( يةى غةضبربِىء بيهةيـة خيَـط، ئةوثـةضِى بةؾـى     
 ( َاٍَ زةنات، بةمَّ فاتيشـة زةتواْى بؤ ٖـةَوو ئؤؾنةتى بٓيَطى!80 - 70)

يَهى زيهـةف ْانـةى  طـوتى:    َٓيـ طو:: ئٓذا َازاّ واية َاّ سادى َةػنوز بؤنى ؾت
 نى 

طو:: ٖةضنةْسة خواو ثيَ ـةَبةض "قـًى اهلل عًيـة وغـًِ" ْويَـصى بةياْيــإ تـةْيا زوو       
ضِنات زاْاوةو، ٖى ؾيَوإ غآ ضِناتء، ٖى ْيوةضِؤو ئيَــواضةو خـةوتٓاْيـ نـواض نـواض،     

نواض ضِناتء، ٖـى   بةمَّ تؤ تانو خيَطت ظيـاتط بآ، ضِناتةناْيإ ظياز بهــةو، با ٖى بةياْى
 ؾيَوإ ثيَٓرء، ئةواْى زيهةف ؾـةف يإ سةوت ضِنات بٔ!

 طوتى: ئاخـط ئةوة زضوغت ْيـة!

 طو:: بؤنى 

 طوتى: نوْهة ثيَ ةَبةض "قًى اهلل عًية وغًِ" واش ْةنطزوة!

طو:: زةدا بةٖةَإ ؾيَوة ثيَ ةَبـةضى خوا "قًى اهلل عًية وغًِ" غووضِةتى فاتيشةؾى 
 طو تةغبيشاتى زواى ْويَصة فةضِظةنـإ ْةخويَٓسوة!يةطةٍَ ظيه

زياضة سادى َةػنوز بآ قػــة بوو، بةمَّ طوتى: بةخوا ٖةتا ية سةوت َـةميإ ْةثطغـِ   
 قةْاعةت ْانـةّ!
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ئةوةبوو ضِؤشَيو َاَيو َاَؤغتا َـةم غـيس عبـسايطػنٔ نـة ٖةَيؿـة َيواْيـإ ظؤضبـووٕ،        

بـوو ئيُـاَى    طٝبٖةؾت ْؤ زةيةى ية َاَؤغتاياْيإ َيوإ بووٕ، نة يةنيَهيإ َاَؤغتا َةم 
طوْسى قةضةتةثة، نة ئيَػتاف ية سادى ئاوا ئيُاّء خةتيبة، َاّ سادى َةػنوزيـ ثطغـياضى  

 ى: طوتووَة ية سةوت َةميإ زةثطغِ.ييَهطزٕء طوتيؿ

(يـ طوتى: بةخوا سادى َةسةَوز! ية سةفتا َةمف بجطغى، ٖـةض  طٝعب)َاَؤغتا َةم 
 قػةى فالَْهةؽ ضِاـػتة!

ئةويـ طوتى: ئةزى َازاّ واية، بؤنى ئيَوة فاتيشة يةطةٍَ ظيهطو تةغبيشاتسا زةخويَٓٔ ! 
 وةى بيَتـةوة يازّ.

 ؾتيَهة ظؤضبةَإ عازةطنإ ثيَوة ططتوة.َاَؤغتاف طوتى: ئةوة 
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 باشـيََََََََََََََك لةبارةى طةيصـنتء ىةطةيصـتيى 

 خيََََََََََََََر و ثاداشـتى قورِئـاٌ خويََََََََََََََيـدٌ بة مردووةوة
 

ــطو ثازاؾــتى خويَٓــسْى قوضئاْــسا   ؾــاياْى باغيؿــة ظاْايــإ يــة طةيؿــسنء ْةطةيؿــتٓى خيَ
إ ظؤضة، بـةمَّ ديَـى غـةضْر    بةَطزووإ، بةطؿتىء بةتايبةت غووضِةتى فاتيشة، ضِاديايى ي

ئةوةية نة بةثَيى ضِاى باوى َـةظةبى ؾـافيعيى، خَيـطو ثازاؾـتى قوضئـإ خويَٓـسٕ بـة َـطزوو         
 ْاطات، نةنى خويَٓسْى فاتيشةف بؤ َطزووإ يةْيَو َةمياْى نوضزغتاْسا ظؤض باوة!

وتوويـةتى:  ط -نة خيَط و ثازاؾتى قوضئاخنويَٓسٕ بة َـطزوو ْاطـات   –( يةوباضةوة ايٓعٟٛٚ)

َٕ -ايعافعٞ  َمٖب أٟ – َمٖبٓعا ت ٚايعُعٗٛر) ٘و ثٛابٗعا، ٚقعاٍ    أ قرا٠٤ ايكرإٓ يًُٝ  الَٜصبًُ
 .90، ص 7دعُاع١ َٔ أصشابٓا ٜصعً٘ ثٛابوٗا ٚ ب٘ قاٍ أسعُد( ظرغ صشٝض َصًِ،ز

ئةوةيـة نـة ثازاؾـتى     -يـاْى َـةظةبى ؾـافيعيى     –واتة: ئـةوةى بـاوة يـة َـةظةبى ئيَُـةزا      
قوضئاخنويَٓسٕ بة َطزوو ْاطات، وة نؤَـةيَيَو يـة ٖاوةيَظنـإ طوتووياْـة زةطـات، ٖـةضوةٖا       

 ئةػنـةزيـ واى طوتوة.

ؾاياْى باغيؿة ضِاى ظؤضبـةى ظاْايـإ ئةوةيـة نـة قوضئاخنويَٓـسٕ ثازاؾـتةنةى بـة َـطزوو         
ّ ضِاى باو ية (ة، بةمَأبٛسٓٝس١ ٚ أمحعد ٚ بع  أصشاب ايعافعٞ ٚ غريِٖزةطات، وة ئةَة ضِاى:)

، 11اجلاَف ت ايسك٘ ااشعالَٞ، ز (زا ئةوةية نة ثيَى ْاطات، بطِواْة: ظافٝع٢و  َايوَةظةبى )
 ، د.عبدايهرِٜ زٜعدإ.191ص

-(ف يةوبــاضةوة نة ثازاؾتى ٖةض خيَـطو نانةيـــةى نـة بـؤ َـطزوو زةنـطآ        إبٔ تُٝٝع١)
 ثيَى زةطات، طوتوويةتى:  -قوضئاخنويَٓسٕء غةيطى ئةوةف 

)فال ْسام بني عًُا٤ ايصعٓ،١ ٚ اجلُاع١ فعٞ ٚصٍٛ ثعٛاب ايعبعادات ايععُاي١ٝ نايصعدق١ ٚ     
ايعتل، نُا ٜصٌ إيٝع٘ أٜطّا ايدعا٤ ٚ ااشتغسار ٚ ايصال٠ عًٝ٘ صعال٠ اجلٓعاز٠ ٚ ايعدعا٤ عٓعد     
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َٕ اجلُٝعف   قبعرٙ، ٚتٓازعٛا ت ٚصٍٛ األعُاٍ ايبد١ْٝ نايصّٛ ٚ ايصال٠ ٚ ايكرا٠٤، ٚايصٛاب أ
 .366، ص24إيٝ٘( دلُٛم ايستا٣ٚ، ز ٜصٌ

واتة: وة يةْيَو ظاْاياْى غوْٓةتء دةَاعةتـسا ْـانؤنيى ْيـة، نـة ثازاؾـتى خواثةضغـتيية       
زاضاييةنإ، وةى بةخؿـشنء ئـاظازنطزٕ، زةطاتـة َـطزوو، ٖـةضوةٖا زوعـاو زاواى ييَبـوضزٕ        

طات، بـةمَّ يـةباضةى   بؤنطزٕء ْويَص يةغةضنطزْى دةْاظةو، ثاضِاْةوة يةمى طؤضِةنةى ثيَى زة
طةيؿتٓى )ثازاؾتى( نطزةوة دةغتةييةناْى وةى: ضِؤشوو و ْويَصو قوضئإ خويَٓسٕ، ْانؤنييإ 

 ٖةية، بةمَّ ضِاى ضِاغت ئةوةية نة ٖةَووى ثآ زةطات.

زياضة َٓيـ ضِاّ واية نة ٖةضنى بؤ َطزوو بة زياضيىء بة زيَيَهـى غـاةء ضِاغـتةوةو، بـةبآ     
بٓيَـطضىَ، ثيَى زةطات، دطة ية ْويَص نة ثيَِ واْيـة ٖيس بةيَطةيـةنى يةغـةض   بةضاْبةض بؤ َطزوو 

 بيَت نة زضوغت بآ بؤ َطزوو بهطىَ.

 ذيــإى  وسةراْي هى صــادةو صــةخت :

ئةو َاوةيةى ية غةضغيإ بووئ شيإء طوظةضاظنإ ظؤض غازةو غةخت بوو، بـا يـةوباضةوة   
 زوو قويَة ْةظيًة بطيَطَِةوة:

شيَهيإ وةى عازةت، نيَؿتى غاواضَإ ٖـةبوو، بـةمَّ بـةبآ ؾـًةو ظةيتـةو ٖـةض       ضِؤ -1
ؾتيَهى زيهةف، َٓيـ نة ٖاوغةضّ ْاْةنةى زاْا يةبةضخؤَـةوة طـو:: ئـاى بـؤ تـؤظة      
َاغــتاويَو يةطــةٍَ ئــةو غــاوةضةزا! زيــاضة َةبةغــتِ ْــةبوو ثةيــسابهطىَ، بــةمَّ ٖــةضوا 

وغةضّ "بةضِةػنةت بآ"، زوو غآ زةقيكــة  يةبةضخؤَةوة خؤظطةّ ثآ خواغت، ئٓذا ٖا
زياض ْةَاو، نة ٖاتةوة ثةضزاخة َاغتاويَهى ثآ بوو، َٓيـ ييَِ ثطغى، ئةوةت يـة نـوآ   
بوو  طوتى: نووَة ئةو َايَة زضاوغـيَيةو ثيَِ عةيت بوو بًَيَِ: تؤظيَـو َاغـتِ بـسةْآ،    

زَة ئةو ثةضزاخة طو:: يةى نةونو َاغـتِ بسةْآ، ؾريى ثآ ٖةوئَ زةنـةّ، ئيسى نط
 َاغتاوة!

َٓيـ تووضِة بووّ نة بؤنى وايهطزوة، بةيّ زوايـى ٖةضنـؤٕ بـوو ضِاظى بـووّ نـة      
 ثيَهةوة بةزةّ غاواض خواضزْةوة بيدؤيٓـةوة!
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ضِؤشيَهى زيهة زوو ية بطازةضة ْيعيهةناْى ئةوناتةّ نة يةغةض زةغتى َٔ طةضِابووْـةوة،   -2
َيوامن بووٕ، ئيَُةف ٖيهى واَإ ْةبوو بؤيإ غاظ بهةئ، ئـةوةبوو خـاتووٕ َـةمشٕ    
نووة زووناْةنةى ْيعيو َايَُإ، زوو غآ نيًؤ بـطْرء زوو نيًـؤ تةَاتـةى بـة قـةضظ      

ضاوغيَيةى بة قةضظ وةضططتء، َيوإ دةشْى خاْةخويَيـة، بـؤ   ٖيَٓاو، َطيؿهيَهيؿى ية ز
ْيوةضِؤ ٖةض نواضَإ زةعوةت بووئ، نةنى ئةو زوو بـطازةضة ْـةياْعاْيبوو زةعوةتةنـة    
نؤٕ غاظنطاوةو، يةمى ٖةْسيَو زؤغتء بطازةض طوتبوويـإ: نانـة َـايَى فةْهـةؽ     

 اَازةية!!( ئاغاية ٖةَوو زةَآ طؤؾتء بطْر ئ.....زةيَيَى َايَى )

ئٓذا نة ٖاوغةضّ بيػـتييةوة، نةْس ضِؤشيَـو يـة زيَـى زةضْةنـوو، زةيطـوت: ئيَُـة       
ــِ زةزايــةوةو زةَطــوت:    نــؤْشنء ئــةواْيـ نــؤٕ طوَاْـــُإ ثــآ زةبــةٕ! َٓــيـ زيَ

 قةيٓـانات، با ٖةضوا بعاْـٔ، ْةوةى سةقيكـةتى سايَُإ بعأْء خةفةتـُإ ييَبدؤٕ!

 ٖةْــنى  ية َةاليــإ بء عــي ىإ :عـوي ٓهةوتٓـى عاتيفـيياْةى 

ؾةويَهيإ ية ئؤضزوطاى بٓططز يةطةٍَ شَاضةيـةى يـة َاَؤغـتايإء ؾيَديَهيؿـُإ يةطـةٍَ      
بوو، ية َايََيو َيوإ بووئ، ناتَيـو ؾـةو زضةْــن بـوو، ويػـتُإ بـةوةى يــآ بهـةئ،         

 ٖ يهـيإ ئاَازةْـةبووٕ   َةميةنإ ٖةضنةْسة ٖةْسيَهيإ ضِيـ غجىء بةتةَةْيـ بووٕ، بـةمَّ 
وةثيَـ نانة ؾيَذ بهةوٕ، نة تةَةْيؿى يةوإ نةَ  بوو! ئيسى نـةْس داضيَـو ثيَُطـوتٔ:    
َاَؤغتايإ يةنَيهتإ ثيَـ بهـةوآ، ٖـةضوةٖا ؾـيَديـ ٖـةض ثَيـى طوتــٔ، بـةيّ فايـسةى        
، ْةبوو، َٓيـ طو:: بةضِيَـعإ! خؤ ْانطآ ٖةتا بةياْى خةضيهى َؿـتوَطِى نووْة زةضبـشن 

ئةوةبوو َٔ ثيَؿـيإ نةو:ء دةْابى ؾيَذ بةزواى َٔ زاو َاَؤغـتايةناْيـ بـةزواى ؾـيَدسا    
 ٖاتيٓة زةضىَ!

ٖةيَبةتة ؾيَذ ئةطةض يةبةض ضِةخٓةى َٔ ْةبوواية نـة: ٖةَيؿـة زةَطـوت: )ظاْايـإ زةبـآ      
 يةثيَؿةوةبٔ( ئاوى يـآ ْةزةخواضزةوةو ثيَؿيإ زةنةوت!

نة َٔ ضِيَـعّ بـؤ   –ةو َةغةيةية ئةوةية نة ثةيسابووْى ؾيَدةنإ َةبةغتيؿِ ية طيَطِاْةوةى ئ
ؾيَدى ضِاغتةقيٓة ٖةيةو ظؤضّ خؤف زةوئَ واتة: نةغاْى وةى ؾيَذ عةبسويكازضش طةيالْيوء 
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بـةيّ ظؤضبـةيإ يـةّ ضِؤشطـاضةزا ئـةو ثةضِةنـةى وةى         -َةومْا خاييسو ناى ئةػنـةزش ؾـيَذ   
وى زيٓساضييةوة، ٖؤناضة غةضةنيى يةنةى ؾـويَٓهةوتةيى  َػويَُاْيَهى عةواَى غازةٕ، يةضِو
 عاتيفيياْةى َةميةنإ بووة بؤيإ!

خؤظطة ٖةض نةؽ ْاظْاوى ديَططيَتــىء َرياتططيَتـى ثيَ ــةَبةضى خـوا "قـًى اهلل عًيـة       
وغًِ"ى يةغةض زةبوو، ناضيَهى زةنطزو خؤى واييَـسةنطز، نـة ْاظْاوةنـةى يــآ خةغـاض      

 عو سوضَةتء نةغايةتيى خؤى بآ.ْةبآء، ئاطاى ية ضِيَ

ــإء غــوْٓةتء ياغــاناْى    ــاضة ؾــيَداْى ضِةغــةٕء ضِاغــتةقيٓةف نــة ؾــاضةظاى قوضئ زي
ؾةضيعةتٔء، خةيَهيإ يةغةض ثةضوةضزة زةنةٕ، َرياتططو ديَططى ثيَ ةَبةضى خـوإ "قـًى   

 اهلل عًية وغًِ"، ٖةضنةغة يةقةزةض خؤىء تيَطةيؿتوويىء ثيَطةيؿتوويى!

 : هــزامن يةاليــةٕ نةصــاْي هى صــةر بة يةنيــةتييــةوةٖةِرةعــة يي 

ٖةض يةو َاوةيةزا نة يةطوْسى غةضغيإ بووئ، ْاَةيةنِ بةْاوى يةنيةتييــةوة بؤٖـات،   
نة ئاطازاض ْيِ ية ض ئاغتيَهسا ئاطازاضى ئةو ْاَةية بووٕ، نوْهة ٖـيس َـؤضى ضِةمسيـى ثيَـوة     

ـةخػييـ بووبآ، ية ْاَةنةزا ٖةضِةؾةّ ييَهطابوو، نـة  ْةبوو، ضِةْطة ٖةض ٖةيَػونةوتيَهى ؾ
ــةى      ــة ئاضبيذيي ــةت ب ــةٖيَِٓ، َايَةن ــيعّ ْ ــةض َاضنػ ــهطزْة غ ــة ٖيَطؾ ــتء واظ ي ــةض بيَ ئةط

 ٖةيَسةطيَطِيٓــةوة!

ٖةيَبةتة َٔ يةغةض بةضْاَةى خؤّ بةضزةواّ بووّء، نةّء ظؤض طويَِ بةو ٖةضِةؾةية ْـةزاو،  
 يهةى بةزوا زاْةٖات.ٖةض ئةو ْاَةيةف بوو و ٖيهى ز

 صــةطةري هى ديهةى ئي ـزإ بة ْوي ٓةرايـةتى ثةيوةْنيـى ئيضــالَيى :

(زا زوو غيَيةى يةبطاياْى ثةيوةْسيى، نة وةى بيَتةوة يازّ ٖـةضناّ يـة نـاى    1985يةغايَى )
سةغةٕ سةَة خايسو ناى فةتاسة غووض "بةضِةػنةت بآ"ء  ناى نةَاٍ زؤيَجةَؤيى بووٕ، يـة  

ٕ غةضزاْيإ نطزّء زاوايإ ييَهطزّ نة بهِ بؤ )غـٓة( بؤ مى َاَؤغـتا ؾـيَذ ـةَـةز    غةضغيا
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بةضظجنيى "بةضِةػنةت بآ"، نة ئةوناتة ضِابةضى )بعووتٓـةوةى ثةيوةْـسيى ئيػـالَيى( بـوو،     
 بةمَّ ئيَػتا يةيازّ ْييـة نىء نييـإ ثيَسا ضِاغجاضزّ نة بيطةيةْـُة َاَؤغتا.

نةْس ضِؤشيَهسا ية ضِيَـى )قةْـسيٌ(ةوة نـووّء، َاَؤغـتاّ بيٓـىء       ئيسى ئةوةبوو يةَاوةى
نةْس قػةو باغيَهُإ ثيَهةوة بووٕ، زياضة ٖةض يةو غةفةضةَسا نةْس نةغيَهى زيهةؾِ بيٓى، 
وةى: َاَؤغـتا عةبــسويطةػنإ ْةوضةغـيىء، َاَؤغــتا َـةم عــةصن بيـاضةيى "نــة بـة ئةغــٌَ      

إ ٖـةض يـةضِيَى خؤَـةوة يـة نـياى غةضنةؾـى       بٓاوةغووتةيية"، "خوا ييَو خؤؾبآ"، ثاؾ
قةْسيًةوة، بة نياى ئاغؤغسا ٖاطنـةوة غةضغـيإ، بـةَمّ زواى ئـةوةى ؾـــةوَيو يـة َـاَيى        
َاَؤغتا َـةم عـةصن ئـاوةشةيى نـة َـةمى طوْـسى )غـٓسؤمَٕ( بـوو، ئيػـطِاسة: نـطزو،           

يـإ نطزبـوو و ئةظيـةتيإ    خةْةؾـيإ بؤ ططتـُةوة ية ثيَيةناْـُسا، نوْهة بـةضِيَى زووض، بًؤق 
 بوو بوو.

ٍ  حـاجى ئاشــاى صـةرصـياْنا يةبارةى وي ٓـةى صــةدداَةوة :  وتووي ذي ـو ية ة

ضِؤشيَهيإ يةطةٍَ دةْابى َاَؤغتا َةم غةيس عبسايطػنٔ ئيُاَى طوْس، غـةضزاْى سـادى   
ؤش، يإ يـة  ئاغاى غةضغياظنإ نطز "بةضِةػنةت بآ" نة نووئ ية زيوةخاْةنةيسا ية ثؿت خ

 تةْيؿتييةوة، ويَٓةيةنى غةززاّ سوغئَ زاْطابوو، َٓيـ ئاَاشةّ بؤ ويَٓةنة نطزو طو::

َاّ سادى ئاغا ! خؤ اذتُسهلل تؤ ثياويَهى َػـويَُإء ْويَصنـةضى، ئـةزى ئـةو بتـة، ئـةو       
 غةْةَة نيية يةمى خؤت زاتٓاوة !

 طوتى:  نوا َاَؤغتا بتء غةْةّ !

 ويَٓةنةى غةززاّ نطزو طو:: ئةوة ْيــة!َٓيـ ئاَاشةّ بؤ 

 ئةويـ طوتى: دا نوا ئةوة بتـة، ئةوة ويَٓـةى غةضؤنة!

َٓيـ طو:: ٖةضنةغيَو ويَطِاى خوا، يإ يةدياتى خوا ًَهةنيوء بةْسايةتيو بؤ بهطآ، 
 بة ثةضغ او )َعبــوز( زازةْطآ...

 ئيسى يةودؤضة قػاْةَإ يةبةيٓسا بووٕ.
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نطز )َاَؤغتا َةم غةيس عبسايطػنٔ(يـ بةقػةو ٖةيَويَػـتةنةى َـٔ    ؾاياْى باغة ٖةغتِ
 غةغًَةت بوو و ثيَو ْاخؤف بوو.

ٖةيَبةتة َٓيـ َةبةغتِ ئةوةْةبوو نة ٖةضنةغيَو ويَٓةى غـةززاّ سوغـةئ يـإ يـةنيَهى     
زيهةى وةى وى خطاخ يإ خطاث ، يإ ناى، ٖةيَبواغآ، بتجةضغتة، بةيّ ٖةضويػـتِ َـاّ   

ا ئاطازاضبهةَــةوة، زيــاضة ئةطــةض تيَطةيؿــتٓى ئيَػتاؾــِ ٖةبووايــة، ؾــيَواظيَهى  ســادى ئاغــ
طوجناوتطّ بةناض زةٖيَٓاو، ئيَػتا نة بري يةودؤضة ٖةيَويَػتاْةى خؤّ زةنةَةوة، خـؤّ بةٖةيَـة   
زةظامن، بةتايبةت نة سادى ئاغاى غةضغيإ "وةى ناى سوغئَء نـاى سـادى عبـاؽ يـةّ     

سعنإ بيٓى باغيإ نطز" ية ئةجناَى ظويَِ ييَهطاْسا نة نوضِيَهى بةْاوى َاوةيةى ثيَؿووزا نة يةن
ــووةو، بةْانــاضيو نــةنى ضِشيَُــى    ــةتيو ب )سػــٔ( بةْاٖــةم نــوشضاوة، تووؾــو زوشَٓاي
ٖةيَططتوة، وة ثياويَهى خاوةٕ ْويَصو تاعةتء زياْةتيـ بـوو، ْـةزةبوو وا بـةظةقيوء ضِةقيـو     

ئةوناتة ٖةضئةوةْسةّ ييَعاْيوةو، َٓـيـ زةبـآ ضِووزاوةنـإ     قػةّ يةطةٍَ نطزباية، بةيّ زياضة
 وةى خؤيإ بطيَطَِـةوة، ئٓذا نانِ نطزبآ يإ خطاخ!

ــنى )بةردةنــــءس(و        ــة  وْـ ــةوة  يـ ــةنناري هى ِرذي ُـ ــةٕ ضـ ــزامن يةاليـ ــة يي هـ ٖةِرةعـ
 :بةرثةرضناْةوةى

"يـازى بـةخيَط   ؾةويَهيإ َيواْى َايَى َاَؤغتا َةم خسض ئيُاَى زآى )بةضزةنؤظ( بووّ 
نة ئيَػتا ية )سادياوا( ٖةض غةضطةضَى َةميةتيية" يةَةدًيػةنةزا يةنيَو يـة نـةنساضةناْى   
ضِشيَُى ييَبوو، نة بة بابايةنى ثياونوش ْاغطابوو، ْاوةنةيؿـِ يـةيازة، بـةيّ باغـو ْانـةّء      

 ْاؾعامن زاخؤ َاوة يإ ْا !

ضيو خـةيَهِ زةنـطزو، بـآ ثـةضزة     زياضة َٔ عازة: وابوو قػةى خيَـطّ زةنـطزو ئاَؤشطـا   
ٖيَطؾِ زةنطزة غةض ضِشيَِء داؾايةتيوء ثاضةى داؾايةتييؿِ ثـآ سـةضِاّ بـوو، بـةيّ ئيَػـتا      
قػةناْى ئةو نؤضِو َةدًيػةّ ٖةَوو يةياز ْشنء ْـاظامن ئـةو نابطايـة يةغةضنـو تووضِةبـوو!      

نةى غةضنؤؾو بـطزو  ئيسش نة تووضِة بوو، ظؤض بة يةخؤضِا زيتوويو، زةغتى بؤ نالؾيٓهؤفة
 طوتى: وةيَةٖى ؾةيتإ زةيَآ: يةى غـةيَيةى ييَبسة!
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زياضة ْةيعاْى نة َٓيـ ٖةَيؿة زةَاْهـةيةنى مسيػـى طهـهةّ يةبـةض ثؿـتيَٓسآ زايـةو،       
 زةَاْهةى مسيػيـ ٖةَوو زةَآ غواضو ئاَازةية، َٓيـ زةغتِ بؤ زةَاْهةنةّ بطزو طو::

ت زةنةّ! "ية يةوةضِت زةنةّ، تةعبرييَهة بـةَاْاى  وةيَةٖو ٖةضخؤت ظوويَيَين ية يةوةضِ
نوؾسنء، باباى ٖةضِةؾة ييَهطاو بة ئاشةٍَء زضِْسة زةنويَٓسضآ، نوْهة ئاشةٍَ ئةطةض َطزاضبوو 
طياو يةوةضِى بؤ ْاخوضآ" زياضة نة واَطوت، نابطا ضِةْطى تًَذء ظةضز بوو و َاَؤغـتا َـةم   

باضوزؤخةنة يةوة ططشتط ْةبوو، ثاؾإ يةيازّ ْية خسضيـ "يازى بةخيَط" قػةى خيَطى نطزو 
نؤٕ ئةًٖو َةدًيػةنةَإ بةوةيإ نطزو، َٓيـ طةضِاَـةوة َـاٍَ، بـةيّ ثيَُوايـة نـابطاى      
داف، نوْهة ٖةضطيع ئةطةضى ئةوةى زاْةْابوو نـةنِ ثـآ بـآء، نةنةنةؾـِ يـةٖو وش      

زةغـتِ بـةٖيالى زةنـوو     ئاَازةتط بآ، ظؤض تطغاو ٖةض بةضِاغتيـ خؤش دوويْسباية يةغـةض 
 "قػـة ية قةْاعةتء ٖةيَويَػتى ئةوناتةّ زةنةّ".
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 مالََََََََََََََ طواشــتيةوةماٌ لة )شــةرشــياٌ(ةوة بؤ )طـةلَـوو(
 

وةى ثيَؿ  باغِ نطز زواى ئةوةى ية غةضغيإ َاوةى سةواْةوةّ ْةَا، نةوتـُة بـة بـريى   
نــوْهة دــاضآ قةْاعــة: ْــةٖاتبووة     ثةيــسانطزْى ؾــويَٓيَهى زيهــة بــؤ سةواْــةوةّ،    

 غةضنؤنهطزٕء، زةَطوت: ثيَويػتة ناضى ظياتط يةْيَوةوة بهطىَء خةيَو ٖؤؾياض بهطيَتةوة.

ئيسى ْاظامن بةثيَؿٓياضى خاٍَ ئةػنةزة ضِةؾى َاخؤبعٕ، "بةضِةػنةت بآ" بوو، يـإ يـةنى   
 مَيَة بوو.زيهة، نة بريؤنةى نؤنهطزٕ بؤ طوْسى )طةيَووى َاخؤبعْإ(ّ يةم طة

(زا غةضغـيامن بةديَٗيَؿـتوةو نـووَةتة    1985ى 10ئٓذا وةى بيَتـةوة يازّ َٔ ية َاْطى )
)طةيَوو( ٖةضوةٖا ناى )عبسايهطيِ قازض خسضة غووض( نة بطايةنى زيَطئء زيَػؤظَةو بةضواضو 
ضِؤشةناْيؿى باف يةبريةو، ظؤض يةو َيَصوواْـةّ يـةو وةضططتـووٕ، زةيَــآ: َـٔ يـة ضِؤشى:       

(زا ٖا: بؤ غةضزاْت ية طوْسى طةيَوو، نـة تـاظة َايَتـإ زاَةظضاْـسبوو،     28/10/1985)
بةمَّ ناى تةٖاى سادى ظاٖري ناى ئةْوةض سػـشن بةفنء ئةوإ ثيَؿ  ٖـاتبووٕء، ٖـاتٓى َـٔ    

 بةٖؤى ئةوةوة زوانةوت، نة نؿـتونايَِ نطزبوو، ٖةتا بةضٖةّء ساغة: ٖةيَططتـةوة.

ء نةيو ثةيةناظنإ بطواظيٓةوة بؤ طوْسى طةيَوو، ية غـؤْطةى ئـةوةوة   زياضة بةضيةوةى َاٍَ
نة طوْسى طةيَوو و ْاونةى ثؿسةضة ضِةقة بةطؿـتى يةشيَط ضِنيَفى ناى عةباؽ بـايع بايَوئاغـازا   
بوو، نة ئةوناتة ئـاَط فةوز بوو، بؤية ثيَويػـت بـوو غـةضةتا يةطـةٍَ ئـةوزا قػــة بهـطآء       

اْى باغيؿة نة )ثؿـسةضة ضِةقة( ْاوة بؤ ْاونـةيةى نـة ئيَػـتا ئـةو     طفتـى يـآ وةضبطريآ، ؾاي
 سةوت طوْسةى يئَ: 

 ططتو نة خةيَهةنةى )بٓـعيَطيى( يإ ثيَـسةيَئَ. -1

 زوو طؤَإ نة خةيَهةنةى )َةْسةَةضة( يإ ثيَسةيَئَ.  -2

 طةيَوو نة خـةيَهةنة )َاخؤبعْـإ(يإ ثيَسةيَـئَ، واتة: خـاوةٕ بعٕ. -3
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 ظةْطـةٕ.   -4

 َةَهـإ. -5

 دةيهـإ. -6

 ثـرياْـإ. -7

 وازياضة يةبةض وؾهيىء بآ ئاوييـ ثيَى زةطوتطآ: ثؿـسةضة ضِةقة.

زياضةنة نووئ بؤ مى نـاى عـةباؽ بـايع، يةخعَـةت َاَؤغـتا َـةم غـةيس غـًيُإء         
يةطـةٍَ  َاَؤغتا َةم ئةػنةزى قاظيسا بووّ، بةضِةػنـةت بٔء، ثيَُواية خاٍَ ئةػنـةزة ضِةؾيؿـِ   

بوو، ئةوةبوو قةظيةنةيإ صنَ سايَيهطز، ناى عةباؽ بـايع ثياواْـة طـوتى: َـٔ يةخعَةتـساّ،      
َازاّ يةغةض ئيػـالَةو يةغةض زئ ديَى ْابيَتـةوة، ئةوة َٔ يةخعَةتساّ، ية نويَـ زازةْيؿـآ 
َٔ زيفاعى ييَسةنةّ، َٓيـ طو:: ناى عةباؽ َٔ ظؤض غوثاغت زةنةّء يةى زاواّ ٖةيـة،  

وتى: فـةضَوو َاَؤغـتا! طـو:: بـةؽ بؤخـؤت ظةضبـةّ ييَُـةزةو خياْـة: ييَُةنـة، يـة           ط
سهووَةت بآ َٓة:، نوْهة ئةوناتة طةيَوو دازةى ْةبوو و غةياضةى بؤ ْةزةنوو، طـو::  
َةطةض نوضزو خةيَهى غةض بة ضِشيَِ ٖاوناضيى بهةٕ، ئةطـةض ْا بؤخؤى ٖيهى بؤ يةطةٍَ َـٔ  

ةبآ، بطِوا بهـة زيفاعيؿت ييَسةنـةّ، وة ٖـيس نةغـيـ ْاتواْـآ     ْانطآ، طوتى: ْا خةَت ْ
 زةغت بؤ تؤ زضيَص بهات، طو:: نانة ظؤض غوثاؽ.

 ضووْــِ بء  وْــني ) ةَيــو(و داَةسراْــِ بة َةالي  وْــن :

(زا ضِةْطة ية غـةضةتاش َاْطـةوة   1985(ش غايَو )10وةى ثيَؿ يـ طو:: ية َاْطو زة )
ٍَ بـوو، نـووّ         بووبآ، نووّ بؤ طو ْسش طةيَوش َاخؤبعْـإ، ئيَػـتا يـةيازّ ْيـة نـَيِ يةطـة

يةطةيَيإ زاْيؿـتِ "واتة: يةطةٍَ شَاضةيةى ية ضِيـ غـجيياْيإ" طو:: خعَيٓـة! َٔ ٖـاتووّ  
ببُـة َةمش ئيَوة، ئةطةض ثيَتـإ باف بآ "َاَؤغتا َةم خسض بة "ضِةػنةت بآ"، نـة َـةمش   

نطزبوو، بابو ناى َةم َوسةؾنةزو نـاى َـةم ئةػنـةز نـة زؤغـتء       )طةيَو( بوو تاظة ءةفاتو
ْعيهو خؤَأْ، َاَؤغتايةنو باف بوء خةيَهةنـة ظؤضيـإ خؤؾسةويػـت"، ئـةواْيـ يـة      
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ءةيَسا طوتيإ: َاَؤغتا ئيَُة ْاوباْطو تؤَإ بيػتوةو ية خعَةتسائء ظؤضيؿُإ ثيَدؤؾة، 
ءةفـاتو َاَؤغـتا َـةم خـسض َٓسايَـةناْو      طوتيإ: خاْووش َةماإ ٖةية، نـوْهة ثـاف   

 نووْةوة )زووطؤَإ( مش خعَةناْيإ.

بةيَآ بةوؾيَوةية ءةى نؤٕ قاناغيو ية ضشيَِ ًَو ثآ يةبةض فةقيَيـةتيو ْاّ، ئةّ دـاضة ًَـو   
ثآ يةبةض َةميةتييـ ْاّ، زياضة َٔ ؾـاْاظيو بة َةميةتييـةنةوة زةنةّ نة بتوامن ٖةقو خـؤش  

ِ    ثيَبسةّ، نوْه وايػـالّ"ءةى   ايصعال٠  ة ئةوة َرياتطـطييَتء ديَططيَتيـو ثيَ ةَبــةضاْة "عًـيٗ

إٕ ايعًُا٤ ٚرثع١ األْبٝعا٤   ثيَ ةَبـةضش خاتةّ َوسةؾنةز "قًو اهلل عًية ءغًِ" فةضَويةتو: ط
ًُا، إَُّْا ٚرَّثٛا ايعًعِ، فُٔ أػَمٙ أػم حبٓظ ٚافعرص رٚاٙ   ٚإٕ األْبٝعا٤ مل ٜٛر ثٛا دٜٓعاًرا ٚال درٖ

واتا: بيَطوَإ ظاْايإ َرياتططاْـو ثيَ ةَبـةضأْ، ئاؾـهطاية نـة ثيَ ةَبـةضإ ظيَـطِو        ايتعرَمٟ:
ظيويإ بةَريات بةديَٓةٖيَؿـتوة، بةيَهو ظاْياضييـإ نطزوةتة َريات، ئٓذا ٖةضنةؽ ظاْيـاضش  

 ءةضبططآ، ثؿـوء بةؾيَهو طةوضةش ءةضططتوة.

 من ية َةميةتييسا ْةبوو.بةيّ َةبةغتِ ئةوةية نة ثيَؿـةنيوء ئةظَوو

ئةوداض ضِيـ غـجييةنإ "نة يةنيإ )َاّ سادو ضةغوويَو َاظووإ( بوو نة ئيَػـتا َايَيإ 
ية غةْطةغةضةء باْطبَيصش طوْسيـ بوو" بـة ؾـةضََيهةوة طوتيـإ: َاَؤغـتا! ئٓذـا بـا يـةّ        
غــةضةوة زوغــآ قػــةش ييَبهــةئ، طــو:: قػــةش نــو ! طوتيــإ: بــعاْشن نــؤٕ نــؤْو 

 ةميةتييُإ بؤ زةنةشء نيت بسةيٓـآء نوء نيت بؤ بهةئ  با يةغةضش ضِيَو بهةوئ!َ

 طو:: خعَيٓـة ! َٔ ٖيس ؾتيَهتإ يـآ زاوا ْانةّء ٖةض ئاوا َةميةتييتـإ بؤ زةنةّ.

 طوتيإ: دا نؤٕ ؾـيت ءا زةبآ !

ؤ ْويَصش دوَعـةو  طو:: با بؤتإ ضِووٕ بهةَةوة: ئايا ئيَوة َةمتإ بؤنييـة ! طوتيإ: ب
 دةَاعةتء دةشْةنإء، ْويَصش َطزوو ء، شٕ َاضةنطزٕء، غويَضء ئةو دؤضة ؾتاْة..

طو:: زةدا طويَِ ييَبطـطٕ! ئةجناَساْو ٖةضناّ يةو ئةضناْـة بـؤ نةغـيَو نـة يةتواْايـسا      
ٖةبآء نةغيَهو زيهةف ْةبآ، فةضِظةو َاَؤغتاش طوْسو طةضِةىء ؾـاض، بـة ْـةنطزٕء خـؤ     

 يإ طوْاٖبـاض زةبآ، نةواتة: بؤنو ية بةضاْبةضزا ثاضةو ؾيت زةزةْآ !ييَبواضزْ
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 ئةواْيـ بة غةضغوضَِاْةوة طوتيإ: نؤٕ !!

طو:: ٖةضنات باْطيسا، ئةطةض نةؽ ٖةبآ باْـن بسات، طـو:: ئـةضآ نةغـتإ ٖةيـة     
هـو  باْـن بسا  طوتيإ: بةيَآ، بةيَآ ٖةية، سادو ضِةغـوويَو َـاظووإ، نـة َاؾـةيَة زةْطيَ    

( زؤيَو طوْس زةْطو زةزايةوة! أنبعر اهللبةقوةتو ٖةبوو بًَٓـسطؤش ْةزةويػت، نة زةيطوت: )
طو:: ٖةضنات سادو ضِةغووٍَ باْطيسا، ئةطةض نةغتإ ية َٔ ؾاضةظاتط بوو بـؤ ثيَؿـٓويَصيو   
ثيَؿهةوت، َٓيـ ية زواش ئةوةوة ْويَص زةنةّ، ئةطـةض نـةؽ ْـةبوو، ئـةوة ثـيَـ زةنـةوّ،       

طو:: ضِؤشش دوَعةف ئةطةض نةؽ ٖةبوو ءتاضيـسا، ئـةوة َٓـيـ طـوشَ زةطـطّ،       ٖةضوةٖا
ئةطةض نةؽ ْةبوو، ئةوة َٔ ءتاضتإ بؤ زةزةّ، طوتيؿِ: ئةطةض نيَؿةو ططفتيَهتـإ ٖـةبوو،   
ئةطةض نةؽ ٖةبوو غويَشتإ بهات، ئةوة ظؤض باؾةو َٓيـ بةؾساض زة ، بةيّ ئةطةض نةؽ 

بؤ زةنـةّء غـويَشتإ يـة بةيٓـسا زةنـةّ، طـو:: ئةطـةض شٕ         ْةبوو، ئةوة َٔ قػةش خيَطتإ
َاضةنطزْتإ ٖةبوو، َٓيـ ئةطةض زةضفة: ٖةبوو زيَُـة َةدًيػـةنةش، ئٓذـا ئةطـةض نـةؽ      

 ٖةبوو َاضةش بهات ظؤض نانة، ئةطةض ْا، َٔ َاضةش زةنةّ.

ةض نـةؽ  وة طو:: ئةطةض يةنيَهتإ يـآ َطز، زياضة فةضِظة ْويَصش يةغةض بهطآ، ئٓذا ئةط
ٖةبوو ْويَصش يةغةض بها، ئةوة باؾةو َٓيـ ضِازةوةغتِ، ئةطةض ْا، َٔ ْويَصش يةغةض زةنةّ، 
ٖةضوةٖا بةو ؾـيَوةية، ٖةض ناضوباضيَهو َةميةتيو، ئةطةض نةؽ ٖةبوو بيها باؾـة، ئةطـةضْا   

 َٔ ٖةض زةبآ بيهةّ، نةواتة: بؤنو ية بةضْبةضزا ثاضةّ زةزةْآ !

داض بوو ئةو دؤضة َةميةتيية ببيػسن، بؤية ْاٖةقيإ ْةبوو نة ظؤضيـإ   ٖةيَبةتة ئةوإ يةنةّ
ثآ غةيطبآء، بة غةضغـوِضَاْةوة طوتيـإ: َاَؤغـتا! ئـةزش بـة نـو زةشش  طـو:: خـوا         

، ءاتا: ٖيس ٖعٛد  ژٿ    ...ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ٻ  ٻ  ٻ    ژزةفةضَوآ:  
خوايـة، َٓـيـ ضظقـِ يةغـةض خوايـة.      ظيٓسةوةضيَو يةغةض عةضظآ ْيـة َةطةض ضظقو يةغـةض  

طوتيإ: ئةوةش طوتت ٖـةَووش نـانة، ئـةزش ظةنـاتء غـةضف ةنةَإ نـو ييَبهــةئ        
 طو:: نؤٕ  طوتيـإ: بيسةئ بةنآ 
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             ٍَ طو:: َـٔ ثطغـياضَيهتإ ييَسةنـةّ: ئايـا نـةْس نةغـتإ ٖةيـة يـة زَيـسا نـة ٖـةتا غـا
ةش ٖةبآ بيدوات ! طوتيإ: بؤنو  طو:: تيَوةضزةغوضِيَتةوة، بآ ئةوةش ئيؿـآ بها، ٖيَٓس

ئةو نةغة ظةناتو ثيَٓاؾـآ نة ْةفةقةش خؤشء َاٍَء َٓسايَوء ئةوةش ْةفةقةش يةغةضيةتو، تـا  
غايَيَو ثيَسةنآ، ٖةيبـآ، ئةطةض ٖيس ئيؿيـ ْةنا، طوتيإ: بة خوا َاَؤغتا ئيَُة يـةى زوو  

ةبـآ، طـو:: نةواتـة: ٖـةَووتإ     ضؤش ْةنيٓة زةؾتء نيَو بؤ ئيؿــوناض، ثيَُاْـةوة زيـاض ز   
 ظةناتتإ ثيَسةؾآ، ٖةضنةؽ ٖيَٓسةش ْةبآ ثيَو بصش، ظةناتو ثيَسةؾآ.

 قضــةيةني خــءؼ:

 ئٓذا با ييَطةزا قػـةيةنو غـةيطو خؤف بطيَطَِـةوة:

ضؤشيَهيإ يةنيَهيإ نة ْاوش ناى عةبسويَة بوو، ظاْياضيِ ٖةبوو نة ظؤضبةى ضِةَةظاْةنةش 
 ْةططتبوو، ٖةض ٖيَٓسةّ ظاْو بة تووضةنة طةْـُيَهةوة ٖات، طو:: فةضَوو ناى عةبسويَة! 

 طوتو: َاَؤغتا! ٖاتووّ غةضّ ناى بهةيةوة.

 طو:: بؤنو غةضت ؾهاوة  

نة ضِؤشووت ططتٔ، زةبآ غةضفي ة بـسةش، ئٓذـا غـةضت نـاى     طوتو: ْةوةيَـة، بةيّ 
 زةبيَتـةوة. 

 َٓيـ طو:: ناى عةبسوي يةطةٍَ ضةَةظاْسا نؤٕ بووش  

 طوتو: بًَيَِ نو َاَؤغتا! ططتوؤَء ْةَططتووٕ، 

 طو:: زةش ناى عةبسويَة ئيَػتا ٖاتووش نو بهةش  

نطزوة، ئـةو طةظنـة َـٔ نـةْس َػـتة      طوتو: َاَؤغتا ٖاتووّ نة ٖةَو غايَيَو ٖةض واَإ 
 طةْـُيَهو يـآ زةضزيَِٓء، زةيَيَِ ئةوة زاّ بة تؤ.

 طو:: ئوَ  ئٓذا خؤ طةْـُةنةت بةؾو ئةوة ْانا! 

 طوتو: ئٓذا تؤف زواش ئةوة زةَسةيةوة، 
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َٓيـ طو:: ئٓذا ناى عةبـسوَية بؤنـى ئـةو زضؤء زةيةغــةية ثَيهـةوة بهـةئ  ْـة تـؤ         
 ةزةيةو، ْة َٓيـ بةزٍَ زةتـسةَةوة.بةضِاغت طةْـُةنةّ ز

 ئةويـ ثيَهةْوء طوتو: ئةزش َاَؤغتا! غةض، نؤٕ ناى زةبيَتـةوة  

 طو:: نانة ئةوةش ْاوآ.

داضشَ ية ئةغًَسا ظةناتو في  بؤ نةغيَهة نة ضؤشووش ضةَةظاْو ططتبـآ، بةيّ ْوقػـاْيو  
تؤ نة ضِؤشووت ْةططتبـآ، نـو ثـطِ   ية ضؤشوةناْيسا ٖةبآء بةو غةضف ةية ثطِزةبيَتـةوة، بةيّ 

( نة نوضزةواضيو )غـةضف ة(ش ثيَـسةيَئَ، ءةى   زنا٠ ايسطعرزةنةيةوة  طو:: ظةناتو فيتـط )
غواة نطزْو زيـواضء ثطِنطزْـةوةش نـةيئَء زضظةنــاْو ءايـة، بـةيّ تـؤ ٖـةض زيواضةنـةت          

هو زش زاْــةْاوة، نــو غــواة زةنــةش ! طــو:: نــانو خــؤّ! طةظنةنــةت بــةضةوةو غــايَيَ
 .{ضِؤشووةناْت ٖةَوو بطـطة، ئٓذا غةضف ةنةت بسة

 ئاوا نة يةطةٍَ ضيـ غـجيياْو َاخؤ بعْسا قػـةّ نطز، ظؤضيإ ثآ عةدايةب بوو 

 طوتيإ: َاَؤغتا! ئيَػتا تؤ ئاوا زيَو  

 طو:: بةيَآ ئاوا زيَِء ٖيس ناوةضِواْييةنِ ييَتإ ْية، 

ةتسائ ٖةض نؤٕ بآ،ئيَُة طوطنإ: ضِةْـن بآ تؤ ظؤض طوتيإ: َاَؤغتا! بةخوا ئيَُة ية خعَ
 زاوا بهةشء ضِيَو ْةنةوئ. 

 طو:: ْةخيَط ٖيس زاوا ْانةّ.
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 يادكردىـةوةي ٍاوشــةري رِةمحـةتيـيـه

 

ييَطةزا بة ثيَويػيت زةظامن ٖةيَويَػتةيةنو نوضت بهةّ، زةضباضةش خيَعامن، )ضوخػاضخإ( 
ضةػنةتو ييَبـآ" نة َٔ ءةى ءةفايةى ية ْاَيًهةيةنيؿسا باغِ نطزوةو خاتوٕ َةم شٕ "ٖةظاض 

بةؾيَهيؿـة ية نتيَبـو: )ئافطةتء خيَعإ( بةؾو ْؤيـةّ، بـة ْاوءْيؿـاْو: )خـاتوٕ َـةمشٕ      
( يـة ضةوؾـتةناْوء   30ئافطةتيَهو ٖةيَهةوتوء ٖاوغـةضيَهو ْـاواظة( نـة تيَيـسا باغـو غـو )      

واض ْية باغـيإ بهةّ، بةيّ بة نوضتو زةيَيَِ: ٖةض يةو ناتـةوة  ٖةيَويَػتةناْيِ نطزوةو ييَطةزا ب
(ةوة" ٖـةتا خـواش   1984(ش )1نة ئيَُة بـووئ بـة سـةييَو يةنسش،"واتـة: يـة َـاْطو )      

ظ زا "خوا ييَو خؤف بـآ" نـة ْعيهـةش غـيَعزة غـاٍَ      5/11/1996ثةضوةضزطاض بطزيةوة ية 
يَعزة غايَةزا ٖةَووش بةغةضيةنةوة، بؤ َـاوةش  بةيةنةوة بووئ، زةتوامن بًَيَِ ية َاوةش ئةو غ

نةْس غةعاتيَو يةيةى ظويط ْةبووئ، ٖةيَبةتة ظياتطيـ ئاظايةتيـو ئةو بووة، داضش ءا ٖةبوو 
 َٔ تووضِة زةبووّء ٖةيَسةنووّ، ئةو ئاؾـيت زةنطزَةوة!

ٖاوغـةضيَتييُسا ية بؤية ية خوا زةثاضِيَُةوة نة باؾ ئ ثازاؾيت بساتةوة، بةضِاغتيو ية شياْو 
ظؤض ضِووةوة يةو ئافطةتة بةٖطةَةْس بووّء غووزّ ييَبيٓـو، بةضِاغتيو ٖاوناضء زةغتباضططيَهو 

( بـوو،  1966ظؤض ظؤض ناضاَةّ بوو، ٖةضنةْسة تةَةْيؿو ظؤض ْةبوو، نوْهة يـةزايهبوش ) 
( 40تيَهـو )( بوو، بةيّ ءةى ئافطة18 – 17( تةَةْو )1984ئةو ناتو بو بةقػُةتو َٔ ية )

 غايَة بوو ية ضووش تيَطةؾـتوويوء ثيَطةيؿتووييةوة.

 ئٓذا يةبةضئةوةش نة ثةضغتاضيـ بوو ٖةَيؿة بةزةّ ْةخؤؾاْةوة بوو.

 ٖةضوةٖا ئافطةتإء نسء نايَو زشَ، نيَؿةء ططفتيَهيإ ٖةبوواية بةزةَياْةوة زةبوو.

ؾـويَٓيَو بـووبشن، ض نـة يـة     ٖةضوةٖا بؤ َٓسايٕ ظؤض بة ضِوسِء بةغؤظ بوو، وة ية ٖـةض  
)غةضغيإ( بووئ، ض نة زوايو نوويٓة )طةيَوش َاخؤبعْإ(ء زواييـ نة نويٓة ْيَو شيـاْو  
ثيَؿُةضطايةتو يـة )قـةيتوونإ(، زوايـو يـة ؾـويَٓةناْو زيهـةش ئـاواضةيو، ٖةضنةغـَيو         
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يَطِْةوة، ٖيـو  زضاوغيَُإ بووبآء ئةو خيَعاْةَو ْاغيبـآ، يازطاضيوء بريةوةضيو ظؤضش ييَسةط
ــوء  ــاْيوء بةغــؤظيوء زيَػــؤظشء نــانةناضيوء بيَفيعي ــةو ...غــةخاوةتو، َيٗطةب ــس، ئ ٖت

( يـة  30غيفةتاْةش نـة ئيٓػـإ ثيَيـإ دواْـة، زيـاضة ءةى طـو:: يـةو ْاَيًهةيـةزا باغـو )         
ضِةوؾتء ٖةيَويَػتةناْيِ نطزوةو، ييَطةف ءةى ءةفايةى بة ثيَويػـتِ ظاْو ئاَاشةيةنو ثيَبسةّ، 

طةض ْا ظؤض ظةػنةتة بتوامن باغو ٖةَوو ئةو غـيفةتة باؾاْة بهةّ، نة يةو خيَعاْةَِ بيٓيـوٕ،  ئة
 وة نةيئَء بؤؾــاييةنو ظؤضش ية شياْو َٓسا ثطِ نطزبؤوة.

 َـاكى َيــواْي سؤرو جــءراوجــءر :

ئــةو َاوةيــة نــة يــة )طــةيَووش َاخؤبعْــإ( بــووئ "ئيَُــة يــة ٖــةض ؾــويَٓيَو زةبــووئ  
ابووئ" َيواظنإ ظؤض زةٖاتٔ، بةتايبةتو يةوآ خةيَهُإ ظؤض بةغةض زةطةضِا، بةتايبـةتو  ٖةضء

دوَعإ داضش ءا ٖةبوو غو نٌ َيواظنإ زةٖاتٔ، ية ظؤض ديَطاوة زةٖاتٔ: ية ضِاْيـةوة، يـة   
قةيزظيَوة، ية غـًيَُاْييةوة، ية ٖةوييَطةوة، ية زيَٗاتةوة، ية ٖةَوو ؾـويَٓةناْةوة زةٖـاتٔء،   

ؤضبةى داض َايَُإ ثطِ بوو ية َيوإ، ئٓذا َيواْةنإ ءيَـطِاش نـوضز، عـةضةبء توضنُـإء     ظ
ْاغياوء ْةْاغـياويؿيإ تيَسابووٕ، بةيّ ئةو خيَعاْةّ قـةز ْـةَبيين ْيَونـاوإ طـطش بهـات،      
ٖةيَبةتة َوستاديـ زةبووئ، داضش ءابوو بطْر ْةزةبوو، ضِؤٕ ْةزةبوو، ْإ ْةزةبوو، بةيّ 

زةيٗيَٓـاو، ضَِيهيسةخػت، طـطْـن ئةوةيـة بةغـةض خـؤش ْـةزةٖيَٓاو، بةؾـيَوةيةى يـة         زةنوو
ؾيَوةنإ ية َايَة زضاوغـيَيإ ءةضيسةططت، يإ قةضظش زةنطز، ٖةيَبةتة خـةيَهيـ بةزةؾناْـةوة   
بوو، ظؤضيـ يةو بطاياْة نة زةٖـاتٔ بؤمَـإ، ئـةواْيـ نـة زةيـاْعاْو باضةزؤؼنـإ نـؤْة!        

 ةيـإ زةٖيَٓاو، ؾـتيإ زةٖيَٓاو ٖاوناضييإ زةنطزئ.ٖةياْبوو ئاظووق

ٖةضوةٖا خةيَهو زيَيـةنةف ية بةضاْبةض َٓسا، نة َٔ بة بآ َةضزء زاوانـاضش نـووبووّ،   
خؤيإ بة خاوةٕ ٖيس ؾتيَو ْةزةظاْو، ٖيو ءا ٖـةبوو سةيواْـة نيَـويو زةنوؾـت، ْيـوةش      

ةوش نوؾتبإ، نـةويَهو بـؤ ئيَُـة زيَٓـا،     نةيةؾةنةش بؤ ئيَُة زةٖيَٓا! ٖةياْبوو ئةطةض زوو ن
زةيطوت: َاَؤغتا ييَو ْةخوا ْابآ، زياضة شياْو مزآ غـةختء ظةػنةتـة، بةتايبـةتو يـةوشَ     
نيَؿةش ئاوَإ ٖةبوو، بةيّ خةيَهةنة ئاويإ بة غؤْسة بؤ ضِانيَؿــابووئ، ٖـةضوةٖا نـاضش    
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ؤ زةطيَـطِائ، خؤيؿـِ ظؤضدـاض بـامن     بإ طيَطِاْـُإ ٖةبوو، داضوباض نوضِو نايَو زآ باْيإ ب
 زةطيَطِاو، خيَعاْيؿِ داضداض باْو زةطيَطِا، ئةطةض َٔ يةَاٍَ ْةبووَاية.

ٖتـس، بـةيّ بةٖـةضساٍَ    ...ٖةضوةٖا )بةفط َايشَن(َـإ ٖـةبوو، زاض قةيؾـسن بـؤ غـؤبةو      
خةَيهو زيَيـةنة ٖةَوويإ ءةى نـوضِو بـطاو خعَـو ظؤض ْعيـو يةبةضزةغـتُإ بـووٕ، خـوا        

 ثازاؾتيإ بساتةوة، وة نة زةياْعاْو َةتطغييِ يةغةضة، ؾةواْة ثاغةواْييإ زةططت. 

:  ٍ  ئةسَووْـى ضووْة ٖــةوارو ذيــاْى ْي وِرةعــُا

 خةيَهى )طةيَوو( غــايْة غآ ؾويَٓيإ زةنطزٕء، ية غآ ؾويَٓإ ْيؿـةدآ زةبووٕ:.

 طوْسةنة، )طةيَووى َاخؤبعْإ(. -1

 ضش )غةض طؤضِإ(.بةٖاضإ زةنووْة ٖةوا -2

ئٓذا نة بةٖاض تةواوزةبوو، ٖاويٓإ زةٖاتٓةوة )ظيٓوو( ٖةتا ثـاييع زةٖـاتء، ثـاييعإ     -3
ؾـؤضِزةبووْةوة بؤ زيَيـةنة، ئٓذا يةنةّ ؾةو نـة نـووئ بـؤ غـةض طـؤضِإ، زةبـوو       
ضِةااٍَ ٖةيَسةئ، ئيسى ضِةاايَُإ ٖةيَسا بؤ يةنةّ داض ية شياظنسا، نـةْس نةغـيَو   

ــة   ٖــاتٔ ضِ ــةٖاضةو يةواْةي ــإ: َاَؤغــتا! ب ــسائ، ئٓذــا طوتي ــؤ ٖةيَ ةاايَةنــةيإ ب
بةخيَطٖاتٓيَهيؿـتإ بهات! طو:: بةخيَطٖاتين نو  طوتيإ: يةواْةية ئةَؿـةو باضإ 

 بباضآ، ئةوة بةخيَطٖيَٓـاْة.

زياضة ٖةض ءاؾبوو: ؾةو بوو بة ططَةء طايَةش ٖةوضإء، ٖةيَيهطزة باو باغطيؿوء بـاضإ  
طز، ئٓذا ضِةااٍَ نة تاظة ٖةيَسةزضآ، ثيَـ ئةوةش باضإ ييَيـسا، نـوْو ءضزى تيَـسإء،    زايه

نوْهة خاوْةبؤتةوة نوْةناْو بطريئَ، ءضزةءضزة ئاو زيَتة خواضشَ، خيَعامن "بةضِةػنةت بآ" 
طوتو: ئاى َاَؤغتا ئةوة نييـة  ئةو ضِةاايَة ٖةَووش نوْة، ئاوآ ضِاْاططشَ  خةيَهةنـةف  

زةوضَإ بـووٕ، ثَيهـةْشنء طوتيـإ: ْـا ْـا زايـو َـةمشٕ! ٖـيس ْيـة،ءضزةءضزة نـة           نة ية 
 ضِةاايَةنة خوغاء خاوبؤوة، نوْةناْى ثطِزةبٓةوةو ئةو ءضزة باضاْة ْاَيَٓآ!
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ــس       ــآ" توْ ــةت ب ــِ "بةضةػن ــس، ٖاوغةضيؿ ــةش ضِازةتةناْ ــةو ضِةاايَ ــةبا ئ ــاضة ضِةؾ زي
ــوو  ــةو نؤيَة}ئةغــتوْسةنةنةش ططتب ــة ْيَوةضِاغــيت ضِةاايَةنــةزا  ئةغــتوْسةى ئ ــة ي ــة ن طةي

زةيطــوت: زةضوِوخـآ!! ٖةضنــةزة َةسهـةَيـ بةغــ ابؤوة، يـة ٖةضنــواض     {زةنـةقيَٓطآ 
زةوضةى بـة طـويَُيذء غـيٓطإ بةغـ ابؤوة، بـةيّ ئيَُـةف يةنــةّ ئـةظَووْى ئـةو دـؤضة           

 شيــاْةَإ بوو.

 اوحيــنا :دةصـتهزدمن بة خةمتهزدْـى قوِرئـــإ ية ْوي ذةنــاْى تةِر

( ص َـاْطى  1986ئةو َاوةيةى نة يـة )غـةض طـؤضِإ( بـووئ طواتـة: بـةٖاضى غـاَيى )       
ضِةَةظاظنإ بةغةضزا ٖاتء ضةَةظاْةنةَإ يةوآ ططت، َٔ يةو ناتةؾةوة ضةَـةظاْإ قوضئـامن   

(ى قوضئامن زةخويَٓـسو  دعس٤خة: زةنطز ية ْويَصةناْى تةضِاوذنسا،ءاتة: ٖةض ؾةوة يةى بةف )
 ( ؾةوةنة قوضئامن تةواوزةنطز.30) بة غو

 ضووْةخـوار بـةرةو سيٓــوى دووثغــو ثي وةدامن ية ْوي ــذدا :

ئٓذا نة غاٍَ طةضّ زاٖاتء بةٖاض بةغةضنوو، نوويٓة خـواض بـؤ ظيٓـووش َاخؤبعْـإ،     
ظيٓــووف ٖــةَووش ضِةظء بــاة بــوو، نــاْوء غةضنــاوةى ييَبــووٕء نةؾــو ٖــاوئ يــةوشَ  

ــاضة  ــةى َاَؤغــتا َــةم غــةيس  زةطــوظةضا، زي ظيٓــوو َــاضء زوثؿــهو ظؤضى ييَبــوٕ، بةياْيي
)عبسايطػنٔ(ى غةضغيإ، نة ثيَؿ  بامسهطز يةطةٍَ َاَؤغتا َةم غةيس )عبساهلل(ى ئاَؤظاش 
نة ئيَػتا ٖةضزوونيإ ئيُاّء خـةتيزن يـة سـادو ئـاوا، ْـاظامن نَيـو زيهـةف بـوو، نـةْس          

صييِ بؤزةنطزٕ، ْويَصش بةياْو، ءة خـاتوٕ َـةم شْـو    َيواْيَهُإ ٖةبووٕ، َٓيـ نة ثيَؿٓويَ
ضةػنةتو ية ثؿتُاْةوة يةطةٍَ ئيَُة ْويَصش دةَاعةتو زةنطز، ئيَػتاف نـاى يةيازَـة غـوضِةتو    

(ّ زةخويَٓس، ئٓذا غووضِةتةنةّ بـة زووبـةف خويَٓـس، يـة زوو ضِناتـسا، يـة ضِنـاتو        ايطعٛر)
ٖـاتء ؾـتيَو ثيَيـةوةزاّ، يةطـةٍَ ثيَوةزاْـسا      يةنةَسا نة نووَة غةدسة، ظضيهةّ ية ثةجنةوة 

يةنػةض بٔ ٖةْطًَِ تةظش، ئيَـء شواضةنةى ظؤض عةديت بوو ءاَعاْو َاضة، يةنػةض ٖةَوو 
يةؾِ ئاضةقةى زةضنطز، ءازيـاضة زووثؿـهةناْى ئـةوآ شةٖطيـإ ظؤض بةقوةتــة، بـةيّ َـٔ        
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، ئيسى طـو:: ٖةضنـو   ْةَعاْو زووثؿهة، طو:: ضِةْطـة َاض بآ، تاضيو بوو ٖيهِ ْةزش
بآ ْويَصةنةّ ْـابطِّ، ئةوةْسةّ ظاْو يةثؿـيت ئيَُةوة، ٖاوغةضّ زةغيت نطز بة تةثة تةثآء زياض 
بوو بة ْةعٌ يإ ثيَةو ؾتيَهو نوؾـت، َٓيـ يةوناتـةزا ٖةيَويَػـتى ئـةو ٖاوةيَـةّ ٖيَٓايـةوة      

ضتيؿو ْةنطزؤتـةوة، يةوناتـةزا   بريخؤّ، نة ية ْويَصيَسا تريى ييَسضاوةو ْويَصةنةى ْةبطِيوةو نو

(ّ ٖةض تةواونطز، بةيّ ظؤض ئاضةقةّ نـطزةوة، ئٓذـا   ايطعٛرئةوّ نطزة غةضَةؾلء غوضِةتى )
نة ية ْويَصةنةّ بووَةوةء غةمَِ زايةوة، ثيَـ ئـةوةش َـٔ قػـة بهـةّ، ٖاوغـةضّ طـوتو:       

بـوو   َاَؤغتا! ئةوة زووثؿو بوو نوؾـتِ، َٓـيـ طـو:: نةواتـة: زيـاضة ئـةو زووثؿـهة       
بةَٓيـةوة زاوة، َاَؤغتا َةم غةيس عةبسايطػنٔ طوتو: زووثؿـو ثيَوةيساوش  طو:: بةيَآ، 
َاَؤغتا! ٖةَوو قؤيَـِ تةظيوة، طوتو: ضِاوةغتآ، ئةوة ية سةزيػـو ثيَ ةَبـةضزا "قـًى اهلل    

ٛٔ، اتعًيةءغًِ" ٖةية نة ئةطةض زووثؿـو ثيَيةوةزاى ) ااػعالص،  }(ى يةغةض غـويَٓى:  َوعع
،ءة ية خويَياونى ٖةيَهيَؿـو! َٓيـ طو:: ئٓذا َةطةض ئةو غـوْٓةتة ئيَػـتانة   {سًل، ايٓاطاي

ديَبـةديآ بهةّ، نوْهة قةز زووثؿـو ثيَيةوة ْةزابووّ، يةنةّ داضء زوايشن دـاضيـ بـوو،   
"، ئيـسى ئـةوةبوو خـاتووٕ َـةمشٕ خويَيـاونى ططتـةوةو       15/12/2014"ٖةتا ئيَػـتا:  

سايطػنٔ ٖةضغيَو غووضِةتى ْـاوبطاوى يةغـةض ثةجنـةّ خويَٓـسٕء، يـة      َاَؤغتا َةم غةيس عب
خويَياونيإ ٖةيَهيَؿاو، تا ضاززةيةى شواضش ؾها، بةيّ زةتوامن بًَـيَِ ٖةفتةيةنيؿـو ثيَهـوو    
بوو، ٖةضداضةش زةغـتٓوَيصّ زةطـطت،ءةى تـاظة ثَيـوةش زابيَتُـةوة، نـة ئـاوش ثيَسةنـةوت         

 شاْةنـةى تاظة زةبؤوة.

 دووثغـــو بة بةصــءسى نضُــإ : ثي ـوةداْى

، 1986بـؤ ٖـاويٓى    1984ٖةض ئةو ناتةف بةغؤظش نهِ ثيَـطِؤنهة بـوو، يـة ثـايعى    
ٍَ نـووبآ، طـطْـن ئةوةيـة ثَيطِؤنهــةبوو زةضِؤيؿـت،         ضِةْطة غــاٍَء ْيو بـةضةو زوو غـــا

ؿـهةنةش  ضِؤشيَو ٖةض ئةوةْسةَإ ظاْو زووثؿو بة ثاشْـة ثيَيـةوةزاو، زايهـو يةنػـةض زووث    
 نوؾت، ئيسش تا َاوةيةى ٖةض بة ؾـةيةؾةٍ زةضِؤيؿت. 
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 يادي هـى َاَءصــتا َةال َوحةممــةدى نوْـة طًووصــةيى )عــةٖين( :

وةى ثيَؿ يـ بامسهطز ئةو َاوةيةى نة ية )طةيَوو( بـووئ نـة ٖـةَووى زةناتـة زةوضش     
يهطيِ قـــازض خـسضة غـوض(    غايَيَوء ؾـةف َاْـن، نوْهة بةثيَى ظاْياضييـةناْى ناى )عبـسا 
( نووبــُة  1/10/1985"نة بؤ ظؤض ية َيَصووةنإ زةطةضِيَُـةوة مى ءش" َٔ زةبآ ية: )

( يةوآ ٖةيَكةْا ء نةوتبيٓة سايَةتى خؤسةؾاضزإ 4/4/1987طوْسى )طةيَــوو(،ءة ية: )

 (ةوة، نةواتة: بةوضزش: غـايََيوء ؾـةف َـاْـنء نـواض ضؤش يـة طوْـسى طـةيَوو       إػتسععا٤)
 َاويٓـةوة.

بةَيآ ئـةو َاوةيـة، ض نـة يـة طوْسةنـة بـووئ، ض نـة نـووئ بـؤ ٖـةواضش بـةٖاضييإ            
)غةضطؤضِإ(، ض نة زاثةضِيٓة خواض بؤ ٖةواضش ٖاويٓةيإ )ظيٓووى َاخؤبعْإ( َيـواْى ظؤضو  
دؤضاو دؤضَإ زةٖاتٔ، نة ييَطةزا بةثيَويػتى زةظامن يازى ؾةٖيس )َاَؤغتا َةم َوسةؾنـةزى  

ة فًووغةيو( بهةَةوة، نـة ؾـةوَيو يـة )ظيٓـوو( َيواْــُإ بـوو، نـة ثـيَـ ضِاثـةضِيين          نوْ
ٍَ ٖـةضناّ يـة )زنتـؤض خـايلء سـادى َٓـو ض(زا يةميـةٕ         1991دةَاوةضيو غايَى ) ( يةطـة

 ضِشيَُةوة طريإء نوشضإ، خوا بة ؾةٖيسش ءةضططتزن.

ـ    إ زةبـووٕ، بـةظؤضش   ٖةضوةٖا خةيَهو زيهةى ظؤض ية نوضزو عـةضِةبء توضنُـإ َيواظن
بةَةبةغتى زةضباظبووٕ ية زةغتى ضشيَِء ئةوزيوبووٕ بؤ ئيَـطإ، نـة ئيَػـتاف ظؤض نـةؽ يـة      
ئةَةضيهاو بةضيتاْياو ئةيَُاْياو غويسو ْةضويرء...ٖتسةوة زيَٓــةوة، يـإ تةيـةفؤٕ زةنـةٕء     

 باغو ئةو ضِؤشطاضة زةنةٕ، نة َيواْى ئيَُـةبووٕء ٖاوناضييإ نطاوةو...ٖتس.

ٖةيَبةتة ئةضىء ظةػنةتةنةف ظياتط خيَعامن )خـاتووٕ َـةمشْى ضِةػنـةتو( زةيهيَؿـا، خـوا      
 ثازاؾتى بساتةوةو، بؤش نطزبآ بة تويَؿووى بةضظةرء قياَةت.

 بةردةواَسووٕ يةصــةر: َوتــاآلو ْووصــنيى  ةِرإى صــةردإ :

و يـة تةفػـريةنإ نـة    ئةو َاوةية ظؤض خةضيهو َوتايش تةفػري زةبووّ، ئيَػتاف ٖةْـسيَ 
ــةيَووش     ــإ، ط ــووش َاخؤبعْ ــةضطؤضِإ، ظيٓ ــطاوة: غ ــةضيإ ْووغ ــةّ يةغ ــايإ زةن تةَاؾ
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َاخؤبعْإ، نة ٖةتا بةضطةنةيِ خويَٓسؤتةوةو ييَِ ْووغيوة، ئةو ناتةيـ نـة يـةوآ بـووّ،    
نـة   {يازش خوا: ططْطيو يازى خوا ية شياْى َطؤقنـسا }نتيَيب غـيَيةَِ يةناخ زضا: نتيَبـو: 

ةى )ثوختةيةى..(و )زةبةضيَو ضِانووٕ..( ية ناثداْةى )ايٓذاح( ية بةغساز نـاثهطا، وة  و
 غةضةجناّ نتيَبـة بة ضِةمسيوء ئاؾهطا ناثهطاوةنامن بووٕ بة غآ:

 )ثوختةيةى زةضباضةى ئيػالّ(. -1

)ئيػالّء ضِيَههإ( نة ئةو ناتة ية غةضغيإ بووّ، يةناخ زضإ،ءاتة: ية غايْى:  -2
 (زا،1985و 1984)

 (زا ناثهطا.1987)يازى خوا( نة ية غايَى ) -3

ٖةضوةٖا يةوَاوةيةزا نؤَةيَيَو ؾيت زيهةّ ْووغشن، نة بـؤّ نـاخ ْـةنطإ، بـةيّ ءةى     
نـةْس ئايَكةيـةنِ    {ظجنريةش: با نان  ئيػالّ بٓاغشن!}زةغتٓووؽ بةوةيإ ثيَسةنطا، ءةى 

 ٕء ئيؿِ يةغةض زةنطزٕ. ييَٓووغيبوو، وة ٖةْسآ نتيَبـو زيهة بٓاغةنةّ زاْابوو

ــةو غةْطةغــةضو    ــؤ ضاْي ــةو غــةفةضى ظؤضّ زةنــطزٕ، ض ب ـــةزا دةوي ٖــةضوةٖا يةوَاوةي
توةغووضإء بةغـتةغئَء شاضاوةو قةيزظآء ثؿـسةض بةطؿـيت، ض بـؤ زيَيـةنإ بةطؿــيت،      
 بةتايبةت ؾةف سةوت طوْسةنةى )ثؿـسةضة ضِةقة( بةؾةوء بةضِؤش، بةيّ ءضياياْة زةطةضِاّ.

ب ةوةرييــةنى خءعــي نــاى حــاجى عســنايزمحٔ ْءِرصــييى نــاى تــةٖا حــاجى   
 ساٖيـزو ناى عسنايواحـنى بــزاّ :

ئةوناتةى نة َايَُإ ية )ظيٓـوو( بوو، ؾةويَهيإ ناى سادو عبـسايطػنٔ ْؤضِغـوء نـاى    
ــووٕء      ــإ ب ــةوة َيواظن ــيَهيإ ثيَه ــطاّ، ٖةضغ ــسش ب ــاى عبسايواس ــريو ن ــادى ظاٖ ــةٖا س ت

ٕ بةَؿيَوةية بوو: ية ئيَطاْةوة ثيَهةوة بة نياى قةْسيًسا زيَٓةوةو، يـة ضيَطـا ظؤض   بةغةضٖاتةنةيا
بطغييإ زةبآء زةطةْة خةيَهى َةضِزاضو ْإء نةضةيإ زةزةْـآ، ئٓذـا ءةى نـاى تـةٖاو نـاى      
عبسايواسس طيَطِاياْةوة زةياْطوت: ثػـهييت قةيـُاغساضَإ ثيَبوو، نـاى سـادى عبـسايطػنٔ    

زةخػتة ْيَوإ ثػـهيتة قةيـُاغساضةنإء ثيَو زةخواضز، زيـاضة ئـةواْيـ ٖـةض    ضِؤْة نةضةنةى 
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خواضزووياْة بةؽ ضِةْطـة ناى سادو ظياتطش خواضزبآ، بةٖـةضساٍَ زيـاضة ئـةوإ ضِيَيـةنيإ     
ططتوة ئاوى ييَٓـةبووةو، ْاونةنةف بةطؿـتيو ئيؿـوء بـآ ئـاوةو، بـة )نةْسةبوونة(ؾـسا       

ــةض  ــةوضاظيَهى ب ــة ٖ ــاتووٕء تووؾــو  غــةضنةوتووٕ ن ــةض ٖ ــسى ءضزةءضزة ٖ ظو زووضة، ئي
ئاوةزاْييةى ْةبووٕ، ناى ساديـ نـة ظؤض تيٓـووى بـووة، ظوو ظوو يـة نـاى عبسايواسـسى       
ثطغيوة: بة نةْسى زيهة زةطةيٓة ئـاو ! ئـةويـ طوتوويـةتو: ظؤضَـإ ْـةَاوة بـا بـطِؤئ!        

ؤيـة ٖةضنـةْسة ٖةضغـيَهيإ    ٖةيَبةتة ناى سادى يةوإ بةتةَةْ  بووةو ئةوإ طةجن  بووٕ، ب
 تيٓوء َاْسوو بووٕ، بةيّ ناى سادى يةوإ ؾجطظتط بووة.

ناى تةٖاو ناى عبسايواسس زةياْطيَطِايةوة: نة ناى سادى عبسايطػنٔ ظوو ظوو زةيطوت: 
نانة ضِاوةغسن! زةياْطوت: ئيَُةف ضِازةوةغتائء ناى سادى ٖةضزووى مقـو بـة نةْسةنـة    

ؤ خواضآ، زةَاْطوت: بؤنوءا زةنةش  زةيطوت: نانـة خـويَين   ٖةيَسةثةغاضزٕء غةضش ب
 غةضّ ٖةَووش ٖاتؤتة بةضش ثيَـِ، با تؤظيَو بطةضِيَتــةوة!

ئٓذا ناى سادو خؤيؿى زةيطيَطِايةوة زةيطوت: زةَطـوت: نانـة نـةْسى َـاوة  نـاى      
عبسايواسس زةيطوت: غةعاتَيهو َـاوة، زةيطـوت: غــآ غـةعات زةضِؤيؿـتشن ٖـيس زيـاض        

و، زيػـإ زةَطوت: نانة نـةْسى َـاوة  زةيطـوت: ضِةْطـة بـة ْيـو غــةعاتو زيهـة         ْةبو
بطةئ، نةنو غــةعاتَيهو زيهة زةنووئ ٖـيس زيـاض ْـةبوو! ئٓذـا ؾـةو زضةْطاَْيـو نـة        
طةيؿتٓة )ظيٓوو(، ٖاتٓة َايَى ئيَُــة، زياضة تاضيو بوو، بةيّ بـة زةْطـى نـاى عبسايواسـسو     

َٔ، ْاغـيُٓةوة، بـةيّ نـاى سـادى عبـسايطػنٔ، نـوْهة يـة        ناى تةٖا نة بؤخؤّ ْاضزبوو
غةضةتاوة ظَاْى باف طؤى ْةزةنطزو ٖةض طًَسة طًَسى بوو، تاضيهيـ بوو غةضو غيُاى زياض 
ْةبوو، بؤية ثطغيِ: ئـةوة نيَيـــة يةطـةيَتإ  يـةنيإ طـوتى: نـاى سـادى )عبسا يــس(ة         

تيَههـووبوو! ثاؾـإ زواى ئاوخواضزْـةوةو    ئةواْيـ ية تيٓويَتىء َاْـسويَتيو ْاوةنـةيإ يــآ    
تؤظَيو ثؿووزإ، ناى سـادو بـة ٖةْاغــة بطِنـةو ْةخؤؾـيوء ْايَةْاَيـةوة ضِووى تَيهـطزّء        
طوتى: نانة ئةو بطايةى تـؤ تةقـسيطش َةغـافاتو ظؤض ْاتـةواوة،طو:: نـؤٕ  ئيـسى بـؤش        

ؤيؿـتشن، ٖـيس   طيَطِاَةوة طوتو: زواى ئةوةى طوتى: ْيو غةعاتى َـاوة، غـآ غـةعات زةضِ   
 زياضْةبوو!

www.alibapir.net



 .....................   (   نم كاهيي   ره  وه   بير)ى   هت هم نمن   اهم لو هي ك  هل  هخ ر م هح ند  .......  ...................     

     

 ص 196ط 

7 

7 

ثاؾإ ٖاوغةضّ نة ؾاضةظاييةنى ٖةبوو ية ناضةغةضى ْةخؤؾـييساو، ٖةَيؿـة ٖةْـسيَو    
زةضظشء زةضَاْى دؤضاو دؤضى يةمبووٕ، نةْس زةضظييـةنى ييَـسإء ظؤضى ْةخاياْـس نـاى     
سادو تؤظآ ٖاتةوة غةض ساٍَ، بةيّ ٖةضَاْسوء ؾـةنةت بوو، ئٓذا ٖةض ئةو ؾةوةف ناى 

ــةم ــًَيو      َ ــاوى ئةغ ــةو ْ ــةوضةى )خةتآ(ي ــتاى ط ــةى َاَؤغ ــة بٓةَايَ ــة ي ــةتآ ن ءضياش خ

(ةو نةغيَهى زيهةؾى يةطةيَسابوو، زةياْويػت بهٔ بؤ ئيَطإ، زياضة ناى سادى عبدايباشط)
عبسايطػنٔ بؤ ناضى سيعب ٖـاتبوو، بـؤ ئيؿـو ضَِيهدػـتين ْيَوخـؤ، ئٓذـا نـاى َـةمءضيا        
طوتو: َاَؤغتا عبسايطػنٔ!ءةغيةتت نـيية، ئيَُـة ئـةوة ئةَؿـةو زةضِؤيـٔ ! نـاى سـادو        

 نة ءةغية: ئةوةية: نةضة َةخؤٕ بة غةمَةتو زةطةْة دآ! ْؤضِغيـ بة ْايَةْايَةوة طوتو: نا

ييَطةؾسا بةثيَويػتى زةظامن ءةى ئاَاشةيةنى نوضت بة نةغايةتيو َاَؤغتا عبسايطػنٔ َـةم  
 َاضف، ْاغـطاو بة )سادى ْؤضِغيو( بًَيَِ:

يةتيية ئةو بطا بةضِيَعة ءيَطِاى ئةوةى نة زؤغتيَهى زيَػؤظش زيَطيُٓـة، يةنيَهيؿـة يـةو نةغـا    
ــالَيو      ــاضواْى ئيػ ــةناضو ن ــيين ي ــكيَتييإ ب ــهاْسٕء غةضَةؾ ــى ضِيَطاؾ ــة ضِؤيَ ــةى ن نةَاْ
نوضزغتاْساو، َاوةيةى بةضثطغو طؿتيو ٖيَـعش ثيَؿـُةضطةو َةنتـةبى غـةضباظيو يةؾـهطش      
قوضئإ بوو، نة بايَى غةضباظيو )بعووتٓةوةى ثةيوةْسيو ئيػالَيو( بوو، ثيَـ ئـةوةف ٖـةض   

تى دواَيَطاْةو زيَػـؤظاْة بووة، بؤ بـةضططيو يـة ئيػـالّء بةضثةضنـساْةوةى     خاوةْى ٖةيَويَػ
 ْاسةظاْى.

ثاؾاْيـ َاوةيةى ءةظيطش زاز بوو، ية يةنيَو يةنابيٓةناْى سهووَةتى ٖـةضيَِء زةقنـةضش   
 غًيَُاْيسا، يةميةٕ بعووتٓةوةى ئيػالَيو ثيَؿووةوة.

ح عــارةسوورييى نــاى بيـــزةوةرييةنى ِرةمحــةتي: َاَءصــتا َــةال لةَــةد صــايَ  
 : حاجى َوخًـيط يوْـط

(زا ٖةضناّ ية َاَؤغتاى ؾاضةظووضيو "بةضةػنـةت بـآ"و نـاى سـادى     1986ية غايَى )
َوخًيؼ )خاوةْى ْووغـيٓطةى تةفػري( نة ية ضشيَِ قاناة بووٕ، َاوةيةى ْـاظامن َاْطيَـو   

 ةخؤيإ زةتطغإ.يإ ظياتطبوو، ية َايَى ئيَُة بووٕ، نوْهة ية ضشيَِ قاناة بووٕء ي
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ئيسى ؾةويَهيإ ٖةوايَُإ بؤٖات طوتيإ: دةيـء دـاف ٖـات، نؤَةيَـة َيواْيَهُـإ     
ٖةبووٕ، َاَؤغتاى ؾاضةظووضيوء ناى سادى َوخًيػيإ يةْيَوزابووٕ، زياضة َـٔ تفـةْطو   
خؤّ ثيَبوو، ٖاوغةضيؿِ )زوو غآ تفةْطى ئةَاْةطنإ يةمبووٕ( تفةْطيَهو ٖيَٓا زايـة زةغـت   

ــة زةغــت َاَؤغــتا   َاَؤ غــتا )َــةم َوسةؾنــةز( ؾــاضةظووضيوء، تفــةْطيَهو زيهةؾــو زاي
َوخًيؼء طـوتى: ئَيـوة بـطِؤٕ، خـةَو َٓتــإ ْـةبآ، خـةَيهو زآ ٖـةَووش خؤَاْةيـة،          
ٖةضنةْسة ٖةوايَةنة ضاغتيـ ْةبوو، بةؽ ئيَُة ءاَاْعاْو ضِاغـتة، ئيـسش زةضنـووئ بـةضةو    

 .ؾار، بةضةو ظيٓووء غـةضطؤضِإ نووئ

ؾاياْى باغيؿة َٔ ْاوّ ية َاَؤغتاى ؾـاضةظووضيو ضِةػنـةتيو ْـابوو: )غـؤؿن َـةػنووز(      
نوْهة ضِيؿـيَهى َافء بطجنو ٖةبوو، ْاظْاوى غؤفيو ييَسةوةؾـايةوة، ٖةضنـةْسة ثيَُوايـة    
خؤى بةو ْاظْاوة زيَدؤف ْةبوو، ٖةضوةٖا ْاوى نـاى سـادى َوخًيػيؿـُإ ْـابوو )نـاى      

 وى )َوخًيؼ( يةّ زةقنةضة ْاَؤيــة.خسض( طو::: نوْهـة ْا

ئٓذا ناتيَو نة بةضِيَوة زةضِؤيؿتشن، َاَؤغتا َةم َوسةؾنةز ضِوويهطزة ناى َوخًيؼ، نـة  

( بوو، طوتى: ناى َوخًيؼ نةْس غايَة ايعُصًُني إػٛإئةوناتة غةض بة بطاياْى َػـويَُإ )

 (ى ايعُصًُني إػٛإغـةض بة )

 ( غايَة.18طوتى: زةوضى )

: ية َاوةى ئةو ٖةشزة غايَةزا ؾةويَهى ئاوات بةخؤتةوة بيٓيـوة، نة تووؾو نـووْة  طوتى
 نيـا بيب، بة نةنــةوة !

 طوتى: ْةخيَط.

 ( بو، ؾتى ئاوا ْابيٓـو!ايعُصًُني إػٛإطوتى: بطِوا بهة ٖـةشزة غايَى زيهةف )

ضيـإ ٖيَٓـاء   ئيسش نوويٓة ئةؾهةوتآء ئةو بطاياْةش يةطةيَُاْـسا بـووٕ، نـوضِاْو زآ، زا   
ئاططيإ تيَبةضزا، نوْهة ؾةوطاض غاضزبوو، ثاغةواْيؿـُإ زاْا، ْةوةى دافء دةيـ بئَء 
زؤخةنةَإ تؤظآ بة َةسهةَو ططت، ئٓذـا يةناتيَهـسا نـة يةبـةض ئاططةنـة زاْيؿـتبووئ،       

 َاَؤغتا ؾاضةظووضش طوتو: ئةضآ َاَؤغتا  
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 طو:: بةيَآ  

( يـاْى نـو  يـاْى    نٗعف ( زةنـا، ) نٗعف سا ْية باغو )طوتو: ئايا غووضِةتيَو ية قوضِئاْ
 ئةؾهةوت  

 طو:: بةيَآ.

طــوتو: بةغــةضٖاتيَهو تيَسايــة مّ وابــآ باغــو بطازةضاْــو ئةؾــهةوت زةنــات، ئةطــةض 

(ّ خويَٓـسء  نٗفتؤظيَهُإ بؤ باؽ بهةش، طو:: ظؤض نانة، َٓيـ تؤظيَو ية غووضِةتو )
ئةويـ ْيَوة ْيَوة قػـةى تيَسا زةنطز،طويَِ يـيَبوو  تؤظآ تةفػريّ نطز بؤ ئةواْةى زاْيؿتبووٕ،

يةنيَهيإ نة نانة َةميةى بوو، طوتى: َٔ تا ئيَػتا غؤؿن ءا ؾاضةظاو ضِؤؾٓبريّ ْةزيوة، ئـةو  
غؤفيية ظؤض ؾاضةظاية، ٖةيَبةتة ْةياْسةظاْى نة ئـةوة َاَؤغـتا ؾــاضةظووضيية، ئيـسى يـةوآ      

ثاؾـإ نـة بؤَاْسةضنـةوت ٖةوايَةنـة ضِاغـت ْيـة،        بووئ تا ْويَصش بةياْيُإ يـةوآ نـطز،  
 طةضِايٓةوة بؤ طوْـس.

ــًى اهلل      ــةرةوة "ؽ ـــووْى ثي غةَس ــةى يةدايهس ـــاوةري بةبءْ ـــي ِزاْى جةَ ئاٖةْطط
 عًية ى صــًِ":

يةنَيهى زيهة ية بريةوةضييةناْى ئةو ناتةّ نـة يـةوَش بـووئ، بـؤ يةنـةّ دـاض ئاٖـةْطو        

" طيَطِا بةؾيَوةيةنو دةَاوةضيو ية طوْـسى  عًٝع٘ ايصال٠ ٚايصالّيةزايهبووْو ثييَ ةَبةضَإ "
)زووطؤَإ( نة ئيَػتاف يةواْةية ناغيَتةنةش َابآ، خةيَهيَهو ظؤض ٖاتبووٕ ية ضاْيـةوة، يـة   
قــةيزظيَوة، يــة نــواضقوضِْةوة، يــة زيَٗــاتو زةوضوبــةضةوة، يــة غةْطةغــةضو ســادو ئــاواء 

ء ظؤض ية نشنء تويَصةناْى خةيَو ٖاتبووٕ، ٖةيَبةتـة  تووةغووضاْةوة، َةمو ضِيؿػجوء طةْر
َٔ ءتاضَسا، ئةوناتة نة داضوباض ؾيعطّ زةْووغو، بةوبؤْةوة يـةباضةى ثيَ ةَبـةضةوة ثاضنـة    
ؾيعطيَهِ زاْابوو، ناى َةم ئةػنةزش ٖةْاضؤنآ بة غطووز خويَٓسيـةوة، ٖةيَبةتـة ؾـيعطةنةّ    

" نطزبـوو ءةى بًَيَـى نوضتـة     عًٝع٘ ايصعال٠ ٚايصعالّ   يةياز ْةَاوة، بةيّ باغو ثيَ ـةَبةضّ "
ــاْيَهيِ خػــتبووةضِوو، نــؤٕ ئيػـــالَو ٖيَٓــــا  باْطــةواظى، نؤنــهطزْى، دــةْـنء   شي
ديٗازى، ئاواضةيوء ْاضِةسةتيوء ططفتاضيو، زاَةظضاْسْى زةويَةتيَهى ئيػـالَيو، نة خوا بـة  
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تةبايوء... ٖتسى بةونـطزةوة،   يةنططتٔء زازطةضيو ئاظازيوء ضِةوؾت بةضظيوء بطايةتيوء
بةنوضتو: ٖـةّ ءتاضةنـةو ٖـةّ ؾـيعطةنة، ءتـاضو ؾـيعطَيهى فيهطيـو عةقيـسةيو غياغـيو          

 نؤَةييةتيـو بووٕ. 

ئٓذا نوْهة يةنةّ داض بـوو ئاٖـةْطو يـةزايهبووْى ثَي ةَبــةضى خـوا "قـًى اهلل عًيـة        
ظؤض زيَو ثآ خؤف بـوو،  ءغًِ" بةو ؾـيَوةية بهطشَ، بؤية غةزايةنو ظؤضش ٖةبوو، خةيَو 

ئيسش يةوة بةزوا، يةو ْاونةيةش ئيَُـة بةتايبـةت نـطا بـة خـوو، نـة يـةزايهبووْو ثَي ةَبـةض         
 داضوباض بةو ؾيَوةية زةنطايةوة. 

ٍ  نـاى عةبـاظ بايــشدا :  بيـزةوةرييـةى ية ة

طوْـسى  ضِؤشيَهيإ ناى عةباؽ بايع بايَواغاو ناى بطايِ ناْـةبو ئاغاش ئاَؤظاش، ٖاتٔ بؤ 
طةيَوو، زياضة ٖةضزوونيـإ نةنساضى ضشَيـِ بـووٕء فةوديــإ ٖـةبوو، ٖـاتٔ نـة زاوا يـة        
خةيَهو طةيَووش َاخؤبعْإ بهةٕ، نةى ٖةيَبطــطٕ، )ٖةيَبةتـة ئـةو َةغــةيةية تةفػـيًَيَهى      
ٖةيةو َٔ بة نوضتو زةيطَيِطَـةوة( ئٓذا بةض يةوةى نـاى عـةباؽء نـاى بـطايِ ئاغـا بـئَ َـٔ        

يو خةيَهةنةّ نطزو طو:: نانة خؤتإ تووؾو نةنساضيو ضشيَِ َةنـةٕ، ؾـتيَهى   ئاَؤشطاض
خطاثةء زوايو زةنوشضئَء بة ٖيـالى زةنٔء ثاضةو َوونةنةتـإ سةضِاَـة، ئـةو ضِشيَُـة ٖـو     

 ئةوة ْيـة نةنو بؤ ٖةيَبطــطٕء ظؤض ئاَؤشطاضييِ نطزٕ.

: بـا بهـيٓة َعطـةوت،    ئيسش نة ٖاتٔ ْعيهى ناتى باْطى عةغـط بـوو، باْطيـسا، طـو:    
نوويٓة َعطةوت، ْويَصَإ نطزء غةمؾنإ زايةوةو، خوا ٖةيَٓاططآ ناى عةباؽ ظؤض ضِيَـعش  
َين ططت، َٓيـ طو:: ناى عةبـاؽ فةضَوو، ئةطةض دةْابت قػـــةيةنت ٖةيـة، ئيـسى    
ناى عةباؽ زةغتى بة قػــإ نـطزء طـوتى: خعَيٓـــة! يةبةضئـةوةى خةَيهتــإ زةطـريآء        

ططفتاضيو زةبٔ، ثيَِ خؤؾـة نةى ٖةيَبططٕ، بؤئـةوةش بتـوامن بـةضططييتإ ييَبهـةّء     تووؾو 
ْاغٓاَةو ثػوويةيةنتإ ثيَسةبآ، نة بتوامن بًَيَِ غةض بة ئيَُةٕ! ئـةواْيـ ٖةْـسيَهيإ قػـةيإ    
نطز، قػةش ْةضّء مواظيإ نطز، يةنيإ طوتى: ئيَُة ية غايةش خـواو غـةضش دـةْابت تـا     

بووئ، طو:: بة خوا غووزى ْية با بؤخؤّ قػــة بهةّ باؾة، طو:: نـاى   ئيَػتا غةمَةت
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عةباؽء ناى بطايِ ئاغا! َٔ غوثاغتإ زةنةّ، زيـاضة ئيَـوة ضيؿػـجيو ئـةو خةيَهـةٕء بؤيـة       
ٖاتووٕ زيَػؤظييإ بؤ زةْويَٓٔء بؤ نانةش ئةواْتـاْة، بةيّ بةضِاغيت ئةوة ئيَـوة ءةظعةنـةتإ   

ْا َٔ ثيَُدؤف بوو ئيَوةف نةنتإ ثيَٓـةبآ، نوْهة ئـةو ضشيَُـة ٖـو    ئاواية تووف بووٕ، زة
ئةوة ْية بةضططيو ييَبهطشَ، ناى عةباغـيـ طوتو: بـة خـوا َاَؤغـتا ءايـة، ٖـةَوو نـةؽ       
زةظاْآ َٔ بة ْاناضيو تووف بووّ، طو:: ئٓذا ئةطةض دةْابت ْاناضش، ئةوإ ْاناض ْـشنء  

و تووؾو نوشضإ زةبٔء بة ٖيالى زةنـٔ، ئـةويـ   با تووؾو ئةوة ْةبٔ، خواْةخواغتة زواي
طوتو: ئٓذا َٔ يةبةض ئةواظنة، ئةطةض ثيَياخنؤف ْةبآ، خؤيإ زةظأْ، ئيسش نـة َـٔ قػــةّ    
نطز خةيَهةنةف زياض بوو بة قػةنةش َٔ ئيهتيفايإ نطز، ئةوةش نـة نةنيؿـو ٖـةيَططتبوو    

 ٖو ثيَؿ بوو.

يّ زيـاض بـوو زيَيـإ ئيَؿـابوو، بؤيـة ٖةْـسيَو       ثاؾإ ناى عةباؽء ئةواظنإ بةضِيَهطز، بـة 
زؤغتء َةمش بطازةضّ طوتيإ: ناى عةباؽ ئةو ضؤشة زيَو ئيَؿاوةء ئةطةض ئاؾـيت بهةيـةوةو   

 غةضزاْيَهى بهةى باؾة.

َٓيـ طو:: باؾة زةنشن، بةيّ َٔ نيَؿةّ ئةوةيـة نـة ؾـيت ئـةوإ ْـاخؤّ، ئـةو ناتـة        
ةٖةض ؾيَوةيةى غةض بة ضشيَِ بوواية، ْةَـسةخواضز،  خواضزْى ٖةضنو نةنساضى ضشيَِ، يإ ب

ٖتس. طوتيإ: قةيٓانا ٖةض زةنشن، نة نووئ بؤ َايَو ناى عةباؽ، ...ْة ئاو ْة ْإ ْة نـايو
غةضةتا نايإ ٖيَٓـا، ْةخمواضزةوة، طوتيإ: ضِةْطة َاَؤغتا ٖةض نـايو ْةخواتـةوة، طـو::    

نةنو زواش نايةنة، ْاظامن ناناو يإ ْػهافة بوو ئيؿــايَة ٖةض نايةنةيةو نؤتايو ثيَـسآ، 
ٖيَٓايإ، ئةويؿِ ْةخواضزةوة، ئٓذا َيوةيإ طيَــطِا، ٖاتـة مش َـٔ غـيَوء ثطِتـةقاٍَ بـووٕ،       
زيػإ ٖيهيامن ٖةيَٓةططت، ئٓذا نة ءةضغووضِا بةضةو ئةوم، َاَؤغـتايةى يـة تةْيؿـت َـٔ     

: نانـة ءةضةوة، طهـهةنةى زاْايـةوةو    بوو، زياض بوو غيَويَهو طهطةش ٖةيَططتبوو، طوتو
غيَويَهو طةوضةتطش ٖةيَططت! ئٓذا نة َيوة طيَطِةنة ئاوا تيَجةضِش، زياضة َٓيـ ٖيهِ يةبةضزةّ 
ْةبوو، ناى عةباؽ تةَاؾاش نطزء يةنيَو ية زاْيؿتوواْيـ بة زةْطى بةضظ طوتو: َاَؤغتا! 

يَػـتا ْـةخؤّ، ثيَُدـؤف ْـةبوو     ئةوة بؤ تؤ َيوةت ٖةيَٓةططت  طو:: ءاى بـةباف زةظامن ئ 
بًََيِ: ئةوة سةضِاَة، طو:: بؤنـو زَيـو خاْـةخوآ بيَؿـيَِٓ، ٖةيَبةتـة زةيـاْعاْو نـة يةبـةض         
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ئةوةية، بةؽ ْةَسةويػت بةضِاؾهاويى بيًَيَِء طـو:: بـا نـاوزيَطيو ؾـعووضش خاْـةخوآ      
ثطغـياضنةض نـة   بهةّ، نووّ ئاؾيت بهةَةوة، بؤنو زووباضة تووضِةش بهةَةوة! بةيّ باباش 

ضيؿػجييةى بوو، ٖةض ٖةيَيهؤيَوء طوتو: ئةزى َاَؤغتا بؤنو ئيَُـة زةخؤئ  طو:: ئاخط 
ئيَػتا بة ثيَويػيت ْاظامن بيدؤّ، ْةاسةتواْو بًَيَِ ئيؿـتياّ ييَـو ْيــة، نـوْهة ئيؿـتياّ ييَـو      

ـ     اظامن، طـوتو:  بوو، بؤية زةبوو بة زضؤ، بؤية طو:: بة ثيَويػيت ْاظامنء ئيَػـتا بـة نـانو ْ
ْاَاَؤغتا زياضة بة سةييَو ْاظاْو، طو:: بةيَآ بة سةييَو ْاظامن، ئةو نـة ثطغـياضش نـطز،    
ْاناض بووّ، ئاوا ءةيَى بسةَـةوة، ئٓذـا طـوتو: َاَؤغـتا ئـةٖا ئـةو َاَؤغـتاية يـةنَيهو         
طههةى ٖةيَططتبوو ثيَو ضِاظش ْةبوو، يةنو طةوضةتطش ٖةيَططت، ئةزش بؤنـو تـؤف ٖـةض    

َؤغتاشء ئةويـ ٖةض َاَؤغتاية، طو:: نانة ٖةض نةؽ بة عةقًَو خؤش بةضِيَسا زةضِوات، َا
ئيسش بةودؤضة بووة َوْاقةؾة، َٓيـ طو:: َاَؤغتايإ! ثيَويػت ْانا ظؤض غةضش يةنـسش  
بيَؿيَٓشن، ئيَػـتا بةٖةضساٍَ َٔ ئةو ثاضةيةش نة ءةضزةطريشَ ية بةضاْبةض ئةوةزا نة خعَةت بـةو  

 زةنطآ، بة سةييَو ْاظامن.ضشيَُة 

ئٓذا يةنَيو ية نةنساضةنإ طوتو: دا خـؤ ئـةو َاَؤغـتاياْةف ٖـةض َوونـة يـة ضشَيـِ        
ءةضزةططٕ، طو:: ئٓذا ئةطةض َاَؤغتاف قػةش ْاٖةم بهاء، ئؤبايَو بة ْاسـةم بهيَؿـآء،   

 فةتواش غةيَةت بسات، ئةويـ ٖةضءا زةبآء ثاضةش ئةويـ سةضِاّ زةبآ.

ضِيَعإ! ضِاغتييةنةش َٔ ٖيس نيَؿةش ؾةخػيِ يةطةٍَ ٖيس نـةؽ ْيـةو،   زوايو طو:: بة
ٍَ ئةو ضشيَُةزا نيَؿةّ ٖةية، ثيَُوايـة ئـةو ثاضةيـةش نـة يـة بةضاْبـةض َئـةو خعَةتـةزا          تةْيا يةطة

 ءةضزةطريآ، نة بةو ضشيَُة زةنطآ، سةمَأل ْية.

بهةيٓـةوة، ئيـسى   ثاؾإ طو:: ئيَػتاف ناى عةباؽ! بؤية ٖاتووئ نة دـةْابت ئاؾـت   
 غةضةجناّ ئاؾتبوويٓةوة.

ٖةيَبةتة ئيَػتا ضةخٓةّ يةو ءؾهيوء غةختطريييةى ئةو ناتةّ ٖةيـةو خـؤّ ثـآ ٖةيَـةبووة،     
بةيّ ءاقيعةنة ءابووةو تاظة ْاطؤضِآ! زياضة ْاؾًَيَِ ئةو دؤضة َوونةو ثاضةية سةضِاّ ْـةبووة،  

خء ْاؾـةضعيسا ءةضبطـريآ، ئةوغـاو    نوْهة ٖةض َوونةو نطيَيةى ية بةضاْبةض ناضيَهى خـطا 
ــاْيـ       ــواى َيٗطةب ــةضيعةتى خ ــإ ؾ ــةيّ بيَطوَ ــة، ب ــةض سةضِاَ ــةوزواف، ٖ ــتاو يةَ ئيَػ
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ھ  ھ   ...ژغةغًَةتهاضيو )اسطاز(ى تيَسا ْيـة، ءةى خوا "عـعّ ءدـٌ" فةضَوويـةتى:    

ءاتة: ٖةضوةٖا )خـوا( يـة ئايٓــو خؤيـسا ئيَـوةى       ،احلر ژۈئ    ...ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  
تووؾو غةغًَةتو ْةنــطزوة، زيـاضة ئةو خةيَهــةف بـايو ئةوةْـسة َـايَى ســةييَيــإ ٖـةض      

 ٖةبووة نة ؾتيَهيإ يةم غـؤش.

 يةدايهسووْـى َٓناَيــى دووةممــإ )ثيــزؤسة( :

خــواى بةخؿــةض زووةَــشن َٓــسايَى ثآبةخؿــشن نــة ْاوَــإ ْــا   9/2/1986يــة ضؤشش 
 )ثريؤظة(.

ا بريةوةضييةنى خؤؾـو زايهـى ضةػنـةتيِ بطيَطَِـةوة: ضؤشيَهيـإ ثـاف       ئٓذا بةوبؤْةيةوة ب
يةزايهبووْى )ثريؤظة(ى نهِ، ية خواض طوْـسى )طـةيَوو( بـة زايهـِ طةيؿـتِ نـة بةبؤْـةى        
َٓسايَبووْى ٖاوغةضَةوة ٖاتبووة غةضزاظنإ، َٓيـ يةطةٍَ نةْس طةجنيَهى طوْـس بـة دةويـةو    

بآ" طوتى: ضِؤيَةطيإ! ئةّ داضةف نهـتإ بـوو،   طةضِإ زةضنووبووّ، زايهِ "بةضةػنةت 
 سةظَسةنطز نوضِتإ بوواية! 

 َٓيـ طو:: زاية طيـإ! نوضَِإ بؤنييـة ! ئةزى ئةوة ْية بؤخـؤّ نوضِّ ! 

 زايهيؿـِ ثيَهةْوء ٖيهو ْةطوت.

ئٓذا زوايو زايهِ زةيطوت: ضِؤيَةطيـإ! بة بيػتٓى ٖةوايَى يةزايهبووْى نهـى زووةَتـإ   
توْــس بوو، بةيّ نة ئةو قػــةيةت نطز، زيَِ ٖيهو تيَـسا ْـةَاو بـة ثيَهةواْـــةوة زيَـِ       زيَِ

 خؤف بوو.
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 جآ ثـآ لةقبـووٌء ٍةلَكـةىرامناٌ لــة طوىـدى )طةلَـوو(و

 كةوتيــة حالَــةتي خؤ حةشــارداىـةوة 
 

ــسى     ــة طوْ ــا(وة ي ــايع بايَواغ ــةباؽ ب ــاى ع ــةٖؤش )ن ــامسهطز ب ــةيَوو( وةى ثيَؿــ  ب )ط
سةوابووَةوة، بةيّ زوايو بؤّ زةضنةوت نة ناى عةباؽ بةضزةواّ فؿاضى ضِشيَُى يةغةضبووة 
بةٖؤش َٓةوة، ٖةتا غةضةجناّ ئيٓـعاضيَهو توْسيإ زاوةتآ، نة ْابآ فةْهةؽ يةوآ بـُيَٓآء، 

اض " ئيـسش ئـةوةبوو نـة ئاطـاز    (1) ضِةْطة زاواى زيهةؾيإ ييَهطزبآ "بـةمى نةَـةوة طـطتِٓ!   
نطاَةوة نة )طةيَوو( بةدآ بٗيًَشَن بة ظووتطئ نات! بؤيـة زوا وتـاضى دوَعـةّ بـؤ خـةيَهى      
طوْــسزاو، غوثاغــِ نــطزٕ يةغــةض زيَػــؤظييإء ثؿــتطريييإ بــؤّ، وةثــاف زاواى طــةضزٕ 

 ئاظازيو، خواسافيعيِ ييَهـطزٕ.

 َةى ططيإ!زياضة خةيَهى طوْسيـ بةطؿتى ظؤض ْيطـةضإ بووٕء ٖةْسيَهيإ زايـاْة ثطِ

ثاؾإ ٖاطنةوة َاألء وةى طوْسى )غةضغيإ( بة ٖاوغةضى ضِةػنةتييِ )خاتووٕ َـةمشٕ(ّ  
 طوت:

 خاتووٕ َةمشٕ! ئيَطةاإ نوو، زةبآ ييَطةف بطِؤئ! 

 ئةويـ بةؾـجطظةييةوة طوتى: بؤ نـوآ 
                                                 

كة بةبؤٌةى طةرِاٌةوةيةوة لة ضارةصةرى ٌةخؤعيى، صةرداٌى كااك )حااجى عاةباظ     2015-1-3/4عةوى ( 1
 باياش( واُ كزد، ئاوا باصى ئةو وةصةلةيةى كزدو طوتى:

لة بةغداد لة دواياُ ٌاردً بضي، وٍيػ دَلي خةبةرى دا كة لةبارةى تؤوة قضاةً لةطاةأل دةكاةُ، بؤياة باة      
بزاياىاغا )بزاياىى كاٌةبى ئاغا ئاوؤساى كاك عةبباظ(ً طوت: ِةر كات لة بةغداوة دةربارةى فآلٌىةظ )عةلاى 

 باثياز( تةلةفؤمن بؤكزدى، ئاطادارى بىةوة، با بزِواو تووعى سياُ ٌةبا !.
طاومت:   ئٍجا كة ضووً: ووديزى عوعبةى صا ، بةٌاوى )عىيد ركَ وليد( كة بة )أبو خالاد( ٌاصازابوو ثيَاى   

 دةب  ئيَضاتا تةلةفؤُ بؤ بزاياىاغا بىةى و ثيَى بَميَى )عةلاى باثياز( بطزآ ياُ بىو)آ.
 وٍيػ تةلةفؤمن بؤ بزاياىاغا كزدو قضةكةً ث  طوت، بةآلً ثيَغاة ليَي حاَلى كزدبوو ضى بىات!
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   ّ  طو:: داضآ ْاظامن، بةيّ زةبآ داضآ بهيـة َايَيَوء خؤت ثةْٗإ بهـةى، ٖـةتا خـؤ
 ييَت زةثيَهُـةوة.

ئٓذا خؤيؿِ يةطةٍَ ناى عةبسويهةضيِ قازض خسضة غـووضو غآ نواض بطازةضى زيهـة "نة 
يةطــةيَووى َاخؤبعْاْــةوة بــةضةو ضِاْيــة  4/4/1987ْاوةناْيــامن يــةياز ْيــــة" يــة ضِؤشش: 

 ٖاتشنء، بة نيـاش )نيَوةضِةف(زا ئةوزيو بووئء ؾةوآ ٖاتيٓـة ضِاْيـة.

ــتةجي سوومن ــ ةناْى      ْيغ ــةوةى تةطض ــة خوي ٓنْ ــةر ةرَسوومن ب ــة و ص ــة ِراْي ي
 قوِرئــإ : 

ئةو َاوةيةى نة نةوتـُة سايَةتى خؤثةْٗاْهطزْةوة نـة ظيـاتط يـة غـآ َـاْـن بـوو، يـة:        
( بـووّ )سـةظش   ....( ٖةض ية َايَى )َاَؤغتا َةم19/7/1987(ةوة تانو: )4/4/1987)

َاَؤغتا َايَيإ ية ضِاْيةية، خوا ثازاؾتيإ بساتـةوة،   ْةنطز ْاوى بٗيَٓـِ( وة ئيَػــتاف دةْابو
خؤشء خيَعاْـى، نوْهة ئةو َاوةية ويَطِاى ئةوة نة تطغـو ظؤض يةئاضازابوو و، ئةطـةض ضِشيَـِ   

 {....}ثيَيعاْيباّ َاَؤغتاف بةَٓةوة ططفتاض زةبوو، بؤية بةضِاغتيو ئةو ٖةيَويَػـتةى َاَؤغـتا   
ْباظيوء ٖةضطيع ْاتوامن ؾتيَو بًَيَِء بهـةّ، نة ثازاؾـتى ئـةو   دؤضيَو بوو ية فيساناضيوء طيا

 ٖةيَويَػــتة بطاياْةو دواَيَطاْةيةى بآء، ثازاؾـتيإ بةؽ بة خوا زةزضيَتـةوة.

ؾاياْى باغيؿة َٔ َاْطةناْى: ؾـةعبإء ضِةَةظإء ؾـةوواٍ، ٖـةض يـة َـايَى َاَؤغـتا      
طـةضِةنى )قويـة(، وة ئـةو َاوةيـةف     بووّ، ية شووضةنةى قـاتى غـةضةوةى خاْووةنـةيإ ية   

بةظؤضيى ٖةض بةضِؤشوو بـووّء، غـةضطةضَو َوتـايى تةفػـريةناْى قوضِئـإء َوضِادةعـةى       

ايطبعرٟ، إبٔ نجٝععر، ايعرازٟ، ايسرلععرٟ، ايبٝطعاٟٚ،     قوضئإ بووّ، تةفػريةناْيـ ٖو: )
ـ      اآليٛشعٞ، شعٝد قطب...( ةضفن َوتـاي  بووٕء عازةتيؿِ وابوو ٖـةَوويامن يـة بةضطـةوة بـؤ ب

 (.15( يإ )12زةنطز، ئٓذا نواض بةضفن بووايةٕ، يإ )

زياضة ية بطازةضةناْيؿـِ "وةى بيَتـةوة يـازّ" تـةْيا نـاى عةبسويهـةضيِ، بـة ؾـويَٓةنةَى         
زةظاْوء ٖاَوؾؤى زةنطزّء، ظؤض ثةْٗاْهاضييُإ زةنطز، زووبةف يةبـةض َـايَى َاَؤغـتاو    

 غـةمَةتييإ.
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وواية، بة ؾةو زةضزةنووّ يةطةٍَ ناى عةبسويهةضيـُساو، ٖـةض  واتة: ٖةضزةضنووْيَهِ بب
 بة ؾةويـ يإ بة تاضيهى بةضةبةيإ زةطةضِاَةوة ؾـويَٓى خؤّ.

 يةدايهسووْى َٓناَيـى صـي يةممإ )َوحةممـةد( ية  وْنى )بءصــهي ٔ( :

ضِةػنـةتيو(  ئةو َاوةيةى نة ية سايَةتى خؤثةْٗاْهطزٕ زابـووئ، خيَـعامن )ضِوخػـاضخاْى    
زواى ئةوةى نـاى عةبسويواسيـسى بـطاّ يـة طـةيَووةوة ٖيَٓابوويـةوة  بـؤ بؤغـهئَ، ٖـةَوو          

( َاْـن ظياتط بوو، ٖةض ية َايَى بابى َاَؤغـتا )سةغـةٕ بابـةنط ئةػنـةز(     3َاوةنة، نة غآ )
بوو، واتة: َايَى )َاّ سادى خسض( نة ئيَػتاف َاوةو ٖةض ية طوْسى )بؤغـهئَ(ة، خـؤشء   

ْة )ئاَإ(ى ٖاوغةضى، زياضة بابى َاَؤغتا سةغةٕ بابةنط، ْـاوى سـادى خـسضةو    سادى ش
بؤية َاَؤغتا سةغةٕ ْاوى بة: )سةغةٕ بابـةنط( ضِؤيؿـتوة، نـوْهة نـاتى خـؤى، غـايَى       

( ية غؤْطةى ئةوةوة نة بابى ثيَؿُةضطةى ؾؤضِؾو ئةيًووٍ بـووةو يـة ضِشيَـِ قانـاة     1965)
نـة يـة ضِاْيـة بـووٕ خويَٓسوويـةتىء، بـة ْـاوى َاَيـةوة          بووة، ية َايَى َاّ بابـةنطى َـاَى  

ْووغطاوة: سةغـةٕ بابةنط! زياضة نانةى َايَى َاّ سادى خسض بةغـةضَاْةوة، ٖةضئةوةْـسة  
ــة:       ــوضِّ ي ــةز(ى ن ــوْهة )َوسةؾن ــةيَهو ظؤض ظؤضة، ن ــةوة، ب ــتيإ بسات ــوا ثازاؾ ــة، خ ْي

ة ية ضِشيَِ قاناة بـووئء، )سـادى   ( ية َايَى ئةوإ يةزايهبووة، ية سايَيَهسا ن2/5/1987)
 شْة ئاَإ(ى ٖاوغةضشء نهةناْى ظؤض ثيَُـاْةوة َاْسوو بووٕ.

بةيّ نانةى بطاى ظيَسة زيَػؤظو بةضِيَعّ: َاَؤغتا سةغةٕ بةغةضَةوة ٖةض ية ظووةوةو تـا  
 ئيَػتاف، ية ٖةَوو قؤْاغةناْى شياظناْسا، ئةوةْسة ظؤضة بةئاغاْيو باؽ ْانطآ.

ى عةبسويهةضيِ قازضيـ يةو َاوةيـةزا "يـة سايَـةتى خؤثـةْٗاْهطزٕ"و ثـيَـ      ٖةضوةٖا نا
ئةوناتىء ٖةتا ئيَػـتاف، بطايةنى غاةء زيَػؤظو فيساناضّ بـووة، خـوا بـة نـان ئ ؾـيَوة      

 ثازاؾيت ٖةَوويإ بساتـةوة. 
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 ضـةىد بيـرةوةرييةكى ئةو شــالََََََََََََََء ىيـوةى

 طوىــدى طـةلَــوو
 

نةْس ؾتيَهى ئةو َاوةش غاٍَء ْيوة نة ية طـةيَووش َاخؤبعْـإ بـووّ،     بة ثيَويػيت زةظامن
ٖةضوةٖا ية ٖةواضطةى غةض طؤضِإء ظيٓوو بووّ، نـة وةى ثيَؿـ  باغـِ نـطز زةوضش غـاٍَء      

، يةّ غةفةضى 4/4/1987(ةوة تانو 1985(ى غايَى )10ْيويَو بوو، ية غةضةتاى َاْطو )
 ثيَبـسةّ. ثطِ ٖةوضاظو ْؿـيَوةى شياْـُسا ئاَاشة

خـــةوٕ بيـــٓني بـــة ثي غةَســـةري خـــواوة "ؽـــًى اهلل عًيـــة وصـــًِ" و َـــوذدةى  
 سؤرخـءؼ :

(زا بـؤ دـاضش زووةّ يـة خةوْـسا بـة خعَـةت       1986يةنيَو يةواْة ئةوة بوو نة ية غايَى )
ثيَ ةَبـةضش خوا "قًى اهلل عًية وغًِ" طةيؿـتِ، داضش يةنةّ ئةوةبوو نة ثيَؿ  باغِ نطز 

)نـاشآ(ى نوضزغـتاْو ئَيـطإ خـةومن بـة طـؤِضش ثَي ةَبـةض "قـًى اهلل عًيـة         نة ية طوْسش 
 وغًِ"و تةضَى َوباضةنييـةوة بيٓـو، بةيّ ئةجماضةيإ خةوْةنةّ بةّ ؾيَوةية بوو:

طية خةوْـُسا ثيَ ةَبـةضش خوا"قًى اهلل عًيـة وغـًِ"و نؤَـةيَيَهو ظؤض يـة ٖـاوةيْو      
من بووٕ، ئٓذا ئةو خاْووةى نة يـة طوْـسى )طـةيَوو(    بةضِيَعش، "خوا ييَيـإ ضاظش بآ" َيوا

تيَييسا بووئ نواض شووض بوو، ٖةَوو شووضةنإ ية ٖاوةيٕ ثطِ بووبووٕ، وة ثيَ ةَبةضش خـوا   
"قًى اهلل عًية وغًِ" ئةو شووضة نة نتيَبداْةنـةَو تيَـسابوو، نـة شووضش َيواْـإ بـوو،      

بةضِيَعيؿـو يةوآ زاْيؿتبووٕ، بةيّ بيَذطــة   تةؾطيفو يةوآ بوو، زياضة ظؤضيَو ية ٖاوةيْو
ية ثيَ ةَبـةضش خوا "قًى اهلل عًية وغًِ" نةغـِ ييَٓةزةْاغـشن، بـةؽ زةَعاْـو ٖـةَوويإ      

 ٖاوةيْو بةضِيَــعٕ.

www.alibapir.net



 .....................   (   نم كاهيي   ره  وه   بير)ى   هت هم نمن   اهم لو هي ك  هل  هخ ر م هح ند  .......  ...................     

     

 ص 207ط 

7 

7 

ئٓذا ثيَ ةَبـةضش خواّ "قًى اهلل عًيـة وغـًِ" وا ٖاتـة بةضنـاوّ وةى َـاْطو نـواضزة       
ؾـةوم بوو، ناوش يةبةض ٖةيَٓـةزةٖاتء شووضةنـــةش   زةزضةوؾـايةوة، ئةوةْسة ضِووْاىء بة 

 ثطِ نطزبوو ية ضِؤؾٓايو.

ــيـ    ــةوإ تةؾــطيفيإ ٖــاتبوو و زاْيؿــبووٕء، َٓ ـــو نــة ئ ــاضة َــٔ خةوْةنــةّ وابيٓ زي
ضِاوةغتابووّ خعَة: زةنطزٕ، يةطـةٍَ ٖاوغـةضش ضِةػنـةتييِ )ضِوخػـاض خـإ(زا، ئـةوةبوو       

بيَٓـة با زايبٓيَـشن بؤ ثيَ ةَبـةض "قًى اهلل عًية وغًِ"و ثيَُطوت: خاتووٕ َةمشٕ! ئةو تطيَيـة 
ٖاوةيْى، ية خةوْـُسا تطيَيو غـجيُإ ٖةبوو، خيَعاْيؿـِ طـوتو: ئـاخط ئـةو تطيَيـةَإ بـؤ       
زايهت نطِيوة، نوْهة زايهت بطِياضة َيواظنإ بآ، َٓيـ طو:: باؾـة ٖـا ئـةوة ثـاضة "يـإ     

وو" طو:: ٖا ئةوة ثاضة زوايو نة زايهـِ ٖـات تطيَيـو بـؤ     ياظزة ثةجنايو بوو يإ ياظزة زيٓاض ب
بهطِة، بةيّ ئةوةيإ بيَٓـة داضآ ئيَػـتا زايبٓآ. ئةوداض خيَعامن طـوتو: ثيَُوايـة ئـةو َيوةيـة     
ؾايػـتةى ثَي ةَبةضى خواو ٖاوةيْى ْيـة، )واتـة: ثـَيِ يـةوإ ْاوةؾـيَتةوةو ئـةوإ َيـوةش        

نو ثيَ ةَبـــةضش خـواّ "قـًى اهلل عًيـة وغـًِ" نـطزو       دواْ يإ قابيًـة( َٓيـ تةَاؾـاية 

( طنة زياضة ئةّ زةقة ية غــوْٓةتسا ٖاتوةو بوخاضيو َا ععاب رشٍٛ اهلل طعاَعّا قععططو:: )
، ٖيَٓاوياْة" واتة: ثيَ ةَبــةضش خـوا "قـًى   2064و َوغًيِ بة شَاضة:  5409بة شَاضة: 

ضزْيَو ْةططتوةص ثيَ ةَبةضيـ "قًى اهلل عًيـة  اهلل عًية وغًِ" ٖةضطيع ضِةخٓـةش ية ٖيس خوا

 ظعا٤ وغًِ" غةضش ٖةيَربِش فةضَووش: عةيبـو ْية ئةو خواضزْة ٖةضنةغـيَو ييَو غـوات إ  
اهلل دةْـنء ديٗاز زةنات ية ضِيَو خوازا، زياضة َٓيـ ظؤض زيَِ خـؤف بـوو و طـو:: زةبيَٓـة     

اش تـطآ، نايَةنيؿـُإ غـجو نطزبـوو،     بؤيإ زابٓآ، ئيسى َيوةنةَإ بؤ زاْـإ، بةيّ ويَـطِ 
 قاف قافء وضزَإ نطزبوو، ئةويؿــُإ بؤزاْابووٕ. 

ئٓذا زوو زوو ثيَهـةوة َيوةنةَإ زةخواضزو، َٓيـ ية خعَـةت ثيَ ةَبـــةضزا "قـًى اهلل    
عًية وغًِ" َيوةّ زةخواضز، ئةو زووةَإ ثيَهـةوة بووئ، ية ناتيَهسا نة َيوة زةخوضا، َـٔ  

طو:: وا باؾة بةضَاوةى ثيَ ةَبــةض "قًى اهلل عًيـة وغـًِ" ْةٖيًََُـةوة، )واتـة:     ٖاتة زيَِ 
ئةوةش نة ية قاثةنةزا زةَايةوة( زوايو ثيَ ةَبــةض  "قًى اهلل عًية وغًِ" زةغيت نيَؿـايةوةو  
َٓيـ ئةوةى َابؤوة ٖةَوويِ تةواو نطز، ظيـاتط بـةٖؤش ئـةوةوة نـة يةبـةض ئـةو ظاتـة بـةضظة         
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يّ ٖةضيةوناتةؾسا ٖةغتيَهى زيهةؾِ بةزيَسا ٖـات: طـو:: ثيَ ةَبـةضى خـوا     َاوةتةوة، بة
"قًى اهلل عًية وغًِ" ئةوةيؿو بة زيَسا ْةيةت نة: فةٕ نةؽ ظؤض زةخوات، نة َٓيـ بةو 
ٍَ تـةواوّ نـطز، زوايـو ثَي ةَبـةض          ثايَٓةضة زةَةوَش بيدـؤّ نة ية قاثةنـةى ويسايـة! بةٖـةضسا

ةضَووش: با بطِؤئ بؤ دةْـن بـؤ ديٗـاز، َٓـيـ يـة خةوظنـسا زوو      "قًى اهلل عًية وغًِ" ف
ثايَتؤّ ية شووضةنةزا ٖةيَواغـيبووٕ، ثايَتؤيةنيإ عةغهةضيوء ثتةو بوو، يةنيَهيؿيإ تـةْوء  
ْاغو بوو ثايعيوء بةٖاضيو بوو، ثطغِ بة ٖاوةيمن نطز طو:: يـةو زوو بايَتؤيـة ،ناَـةيإ    

إ: ئةو ثتةوةيإ يةبةض بهـة باؾـة، ئيـسى ثايَتؤيةنـةّ يةبـةض      يةبةض بهةّ باؾـة  ئةواْيـ طوتي
نطزو ية ناتى نووْة زةضزا، نة ية َاٍَ زةنـوويٓة زةض بـؤ دـةْـنء ديٗـاز زةنـووئ، ٖاتـة       
زيَُةوة، نة ئةو دةْطة نة بؤش زةنشن، غـآ ضؤشَإ ثيَسةنٔ، بةيّ َـٔ ٖةضنـو خةتـةضة    

   ٕ ب غـيَِ، زوايـو يـةزيَو خؤَـسا طـو::       بوو بةزيَُسا ْةزةٖات، نة ثيَِ ْـاخؤف بـآ، يـا
غوثاؽء غتايـ بؤ خوا، زياضة طوَاْةنةّ ضِاغـت زةضنـوو، داضدـاض نـة غـريِةو شيـاْو       
ثيَ ةَبـةضّ "قًى اهلل عًية وغًِ" زةخويَٓسةوة، بة زيَُسا زةٖات زةَطوت: ئةطةض َٓيـ يـة  

زّ زةنطزو ْةزةتطغاّ، غةضزةَو ثيَ ةَبةضزا بووَاية، وةى ٖاوةيٕ ية خعَةتيسا دةْـنء ديٗا
ئيَػتاف ئةوة ية خعَةتيـساّ "زياضة ْةَعاْو نة ئةوة خةوْـة" زةنـشن بـؤ دـةْـنء ديٗـــازو     
ٖيس تطغيؿِ ية زيَسا ْيـة، وةى ٖاوةيٕ خوايإ يــآ ضِاظيبآ، ئيسش يةناتى نـووْة زةضةوةزا  

 ية زةضطاى شووضةنةَإ، خةبةضّ بووةوةو خةوْةنةّ نؤتايو ثيَٗاتص.

زوايو وا تَيطةيؿـتِ نـة ئـةو خةوْـة ئاَاشةيـة بـةو قؤْاغـةش زازآ، نـوْهة ثـاف           زياضة
ٖةيَهةْطاْـُإ ية طوْسى طةيَووى َاخؤبعْإ، نوويٓة بٓاضش قةْـسيٌء يـةوآ يـة طوْـسى:     
)قةيتوونإ( باضةطاَإ نطزةوة، يةطةٍَ ضشيَُو بةعػسا تووؾو نةْس ؾةضِيَو بووئ، ئٓذـا  

ة ئــةوة ؾــتيَهو ضِةواو بطــطة ثيَويػــت بــووةو، زيفاعُــإ يــة ئــةو خةوْــةّ واَاْــا نــطز، نــ
َةظيَووَيــةتو طةيةنــةَإ نــطزوة، يةغــةض ضِيَبـــاظش ثيَ ةَبــــةض"قًى اهلل عًيــة وغــًِ" و 

 ٖاوةيْىء ية شيَط بةيساغو )ماية ام ايًة ـُس ضغــوٍ اهلل(زا.
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 َاَيــى  نــاى تةٖــاى حاجـى ساٖيــز  َةنــءي صــةرةنيي :

ةو غايْةزاو ثيَؿ يـ َايَى ناى )تةٖاى سادو ظاٖري( ضِاْيةيو نة ية خواض غةضنـاوةى  ي
 )قوية(ةوة بوو، ؾويَٓى غةضةنيو نؤبووْةوةناظنإ بوو.

ض بؤ زيتين نةغاْيَو نة ية ٖةوييَطو غًيَُاْيوء نةضنووىء بةغسازو َوغـٌَء ؾـاضةناْو   
ُٓايهطزْى نةغاْيَو نة ية زيوى ئيَطاْـةوة  زيهةوة غةضزاْيإ زةنطزّء، ض بؤ سةواْسْةوةو ضِيَ

زةٖاتٓةوة ية )بعووتٓةوةى ثةيوةْسيو ئيػالَيو( بؤ ناضو نامنيوء ضِيَهدػتين ْيَوؾاضةنإ، 
وة ض بؤ نؤنطزْـةوةى خؤَـإ، وةى ئـةو طـةْرء مواْـةى نـة ضِاْيـةو قـةيزظآء ْاسيـةو          

 طوْسةناْى زةوضوبةضيإ ٖاَوؾؤيإ زةنطزّ.

وثاؽء ثيَعاْشن خػتٓةضِوو و زاوانطزْى ثازاؾيت خيَط بؤ نـاى سـادى تـةٖاو    بؤية ييَطةزا غ
خيَعاْو، ٖةضوةٖا بؤ بابء زايهى ناى سادى تـةٖا: )سـادى ظاٖـري( "بةضِةػنـةت بـآء"      
ــة    ــةو قؤْاغــةزاو ض ي ـــة فــا:(ى ٖاوغــةضى، بةثيَويػــت زةظامن، نــوْهة ض ي )ســادى شْ

 ء، خعَةتيإ نطزووئ خوا ثازاؾتيإ بساتةوة. قؤْاغةناْو زيهةؾسا، ثيَُاْةوة َاْسوو بووٕ

ــي هى     ــةْن بةرثزص ٍ  ض ــذي و ية ــة ــايةتيي و وتووي  ــاْي ثــارةى جاع بةحــةِراّ داْ
 ضةنــناراْى صــةر بة ِرذي ــِ دا :

ؾتيَهو زيهة نة بة ثيَويػيت زةظامن باغو بهةّ، ٖةض ٖو ئةو َاوةيـةش ئـةو غـاٍَء ْيـوة،     
ئةوةية نة َـٔ ظؤضدـاض يـة نـؤضِء َةدًيػـاْسا       ( 4/4/1987تانو  1/10/1985)واتة: 

قػةّ زةنطزو باغو ئـةوةّ زةنـطز، نـة ثـاضةش داؾــيَتيو سةضِاَـة، ٖـةضوةٖا ٖـةَوو ئـةو          
نةغاْةش نة بةؾيَوةيةى ية ؾيَوةنإ غيدوضِيو بؤ ضِشيَِ زةنةٕ، ثاضةنةيإ سةضِاَـة، نوْهة 

ة بهـةٕء زشش َيًًةتو خؤيإ بٔ، ئٓذا ية بةضاْبةض ئةوةزا ءةضيسةططٕ، نة بةضططيو يةو ضشيَُ
ضؤشيَو نؤَةيَيَو نةنساض ٖاتٔ بؤ َايَُإ، ْاظامن ئـاَري غـريية بـووٕ، يـإ ئـاَري َـةفطةظة       
ــاتووئ     ــة ٖ ــإ: َاَؤغــتا! ئيَُ ــووٕ، طوتي ــةضثطؽ ب ــةيَيَو ب ــة نؤَ ــطْـن ئةوةي ــووٕ  ط ب

ْة نـة دـةْابت   طـوتو: ئيَُـة بيػـتووَا   يـةنيَهيإ  ثطغياضيَهُإ ٖةية، طـو:: فـةضَووٕ،   
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بـةيَآ،   طوتووتة: ثاضةش داؾـيَتيو سةضِاَة، ئٓذـا ئايـا ضِاغـتة ئـةو ٖةواَيـة ءايــة  طـو::       
طوتيإ: بةيّ َاَؤغتايةنُإ ٖةية َاَؤغتايةنو زواظزة عيًُيؿـةء َاَؤغـتايةنو بةتةَةْـة    
ييَُإ ثطغو، زواش ئةوةش نة قػةنةش تؤَإ بيػت، طوتــُإ: دـةْابو َاَؤغـتا! فـةٕ     

ٕ ؽ فةتوايةنو ئاواش زاوة! ئةويـ طوتو: نانة طيإ! ئةطـةض  نة بـاف بطـطٕ،    ءادبةنـةتا
ثاضةنةتإ سةييَة، بةيّ ئةطةض نةَتةضخةَيو تيَـسا بهـةٕ، سةضِاَـة! َٓـيـ طـو:: يـاْو:       
ئةطةض داؾو باف بٔ، ثاضةنةتإ سةييَةو، ئةطةض داؾو خـطاخ بـٔ، سةضِاَـة  ئـةواْيـ     

 . شنثيَهةْشنء طوتيــإ: ْاظاْ

طو:: بطازةضيٓـة! ئةو ثاضةية َازاّ ية بةضاْبةض ئةوةزا ءةضزةطريشَ نة خعَـةتو ئـةو ضشيَُـة    
زشش َيًًـةتو خؤتـإ بـٔ، نـة خؤتـإ زةبيـٓٔ نـيُإ         بهةٕءبهةٕء، بةضططيى يةو ضشيَُة 

ييَسةنا! بةضاغيت ئةو َوونةو ثاضةية سةضِاَة، نـوْهة ئةطـةض ثـاضةش داؾـيَتيوء غـيدوضِيو      
ةبآ، سةضِاّ يةّ غةض ظةويية ْيـة، تـؤ َوونـةو ثـاضة ءةضبطـطش بـؤ ئـةوةش خـوييَن         سةضِاّ ْ

ْةتةوةنةت بطِيَصش، غةضةجناّ خؤت بةنوؾت بـسةشء بهـوشضيَو، بـؤ نـآ  بـؤ ضِشيَُيَهـو       
 غتةَهاضش زيهتاتؤضش خواْةْاؽ، نؤٕ ئةو ثاضةية سةضِاّ ْية !

 ٖي ٓــاْةدةرى نةصــي و ية سةيـهــاو :

ؾاياْو باغيؿة بةٖؤش ئةو فةتوايةوة خةيَهيَو ٖةبوو نةنو زازةْا، ضِؤشيَو فةقيَيـةى نـة   
نـةنساضش ِضشَيـِ بـوو، بـةيّ ئيَػـتا َةميـةو ثـَيِ وايـة َةميـةنو           ناتـة ئيَػتاف َاوةو ئةو 

باؾيؿـةو خةَيهو ئـةو ؾـويَٓةش ئـةو َةميـة يـةوآ، خؤؾـياْسةوآ، ٖـات بـؤمّ طـوتو:          
ةو خةوْيَهِ بة خؤّء بةخؤتةوة بيٓــو، ثـيَِ خؤؾـة بـؤت بطيَطَِــةوة،      َاَؤغتا! زويَٓآ ؾـ

)ئٓذا َٔ ئةو ناتة نة غةفةضو دةويةّ زةنـطزو، يـة ؾـارء زارء بـة زيَٗاتةناْـسا زةطـةضِاّ،       
ٖةَيؿة طؤناْيَهِ ثيَبـوو( طوتو: طؤناْيَهت ثيَبوو ٖـاتو، َٓـيـ نةوتبووَـة طؤَيَهـةوة     

بؤطةٕ بوو، خةضيهو خٓهإ بووّ، ئٓذـا نـة تـؤّ بـيين     ئاوةنةش ظؤض ؾشنء تًَذء طؤضِاوء 
طو:: ئةوة َاَؤغتاية ئيؿـةيَة زةضَسيَٓآء طو:: َاَؤغتا! خةضيهة غٓهيَِ زةضبـاظّ بهـة،   
تؤيـ طؤناْةنةت بؤ زضيَص نطزّ، زةغتِ بة طؤناْةنةت ططت، ئٓذا نـة بـة طؤنـاْةنةت    

www.alibapir.net



 .....................   (   نم كاهيي   ره  وه   بير)ى   هت هم نمن   اهم لو هي ك  هل  هخ ر م هح ند  .......  ...................     

     

 ص 211ط 

7 

7 

غةضظةوشء قوتاضّ بـوو، ييَـطةزا    ةوتـُةوةنزةضتٗيَٓـاّ و ٖيَٓسةت بةضظ نطزَةوة ية غةضةوةضِا 
 . خةوْةنةّ تةواوبوو

ئٓذا ئايا زةبآ ئةوة َاْاش نو بآ  َٓيـ ثيَهةْيِء طو:: نانة َةم! َاْاش نييـة  ئةزش 
 ! بةيّ ئةطةض بة قػـةّ بهةش يـةو ظةيهـاوة زيَيـة زةضآ، و    داؾيَتييساشئةوة ْية ية ظةيهاوش 

يـةى ئاَؤشطـاضييِ نــطزو غـــةضةجناّ نةنــةنةش زاْــاو     خةوْةنـةت زيَتـةزش! ئٓــــذا َاوة  
 . ضِظطاضش بوو

ٍ  نءَةَيي ـو َاَءصــتادا  يةبارةي نةَتةرخةَيـي َةاليـاْةوة :  وتوي ـذي و ية ة

ضِؤشيَو نؤَةيَيَو َاَؤغتا ٖاتٔ بؤ مّ َاَؤغتاياْو بةتةَةٕ بووٕ، نواض يإ ثيَٓر بووٕ، 
اقةؾــةء ءتوويَــصَإ بــوو زةضبــاضةش نةَتةضخــةَيو ٖــةَوويإ يــةَٔ بةتةَــةْ  بــووٕ، َوْ

َاَؤغتايإ، طو:: َاَؤغتايإ! بةضاغيت ئيَُـة نةَتةضخـةَشن بةضاْبـةض بـةو خةيَهـةو ظؤض      
ؾتيإ بؤ ضووٕ ْانةيٓةوة، ئةوةتا ئةو خةيَهة بةؾيَهو ظؤضش طريؤزةش داؾيَتيوء غـيدوضِيو  

ٕ! ئاوا طفتوطؤَإ نطز، يـةنيَو  بووٕء، ٖةتا ثيَؿُةضطةيةى ٖةية، غةز غيدوضِو داف ٖة
ْةخيَط، فةْهةؽ َٔ ثيَِ واية ٖـيس نةَتةضخـةَييُإ ْيــة، طـو::      ية َاَؤغتانإ طوتى:

نؤٕ  طوتو: بة قوضئاْـآ ييَت خويَٓسوة، ٖيَٓـسةش سةظضةتو ْووسِ ديٗاز نطزوة، َٓـيـ  
ش نـــطزوةو  ( غـاٍَ باْطـةواظ  950طو:: َاَؤغتا! ْووح "عًية ايػالّ" ْؤغــةزو ثـةجنا )  

سةم ْةَا بة خةيَهةنةش بًَآ، بةيّ دةْابت ثيَِ وا ْيــة ءابو، طـوتو: نانـة بـة خـوا ئـةو      
خةيَهة ٖةض خطاثةو َؤضيإ بةغةض زيَةوة ْطاوة. ئيـسش بـةضزةواّ بـووئء طـوتو: باؾـة َـٔ       
بةيَطةيةنت بؤ زيَُٓـةوة، طو:: فةضَوو، طوتو: ضؤشيَـو طوتيـإ: ئـةوة يـة فـةٕ ؾـوئَ       

وء ضِةؾبةيَةنة، بةبؤْةش بووى طواغتٓةوةيةنةوة، ٖاتٔ ٖةوايَياْسا بة َٔ نـة بهـِ ييَيـإ    ؾاي
ٍَ خـؤّ ْوَيـص         تَيهبسةّ، َٓيـ نووّ، غـآ نواض سادوء ضِيــ غـجيـ نـة ٖةَيؿـة يةطـة
زةنةٕ، يةطةَيِ ٖـاتٔ، ئيـسش زووضو ْعيهـو ظةَاوةْـسو ؾـاييةنة بـووّء يـة زووضةوة تـَيِ         

ٍَ َـةنوتٔء ظوِضْـا ييَُـةزةٕ، غةظةبتـــإ        خوضِئ: خةيَهيٓــة! ضِ ةؾـبةيَةى َةنـةٕ، زةٖـؤ
بةغةضزا زةباضآ، ييَيإ تووضِةبووّ، نابطاش ظاواف ْةَعاْو نة ئاَري َةفطةظةيـةو نـةنساضش   
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ضِشيَُة، ٖات طوتو: ئةوة نييـة َةم زةتةوشَ ؾايوء ظةَاوةْسةنةَإ يـآ تيَهبسةش  ْـاظاْو  
 نة بؤ َٓة  ْاٖيًََِ ييَُإ تيَهبسةش. نة َٔ ظاواّء ؾايوء ظةَاوةْسة

ئيسش غةضت ْةييَؿيَِٓ قػةيةى يةو قػةيةى ية َٔ، ئةو ية َٔ توْستط بووء يةخةو بةضؤنو 
ــاتو    ــةو ضِيؿػــجوء ساديياْــةف نــة يةطــةيَِ بــووٕ، يــة دي طــط:ء ضِايتـــةناْسّ، ئٓذــا ئ

يَو ْةزا باؾة! َٓـيـ نـة   يةغةضنطزْةوة، زةياْطوت: ئةٖا ئيَػتا ية َاَؤغتا زةزا، بةقوضئإ ي
ظاْيِ ٖةض بةتةْيَـِ، بةْاناضيو قػةنامن ْةضّ نطزةوةو طو:: نانـة َـٔ ٖـاتووّ قػـةيةنو     
خيَطتإ بؤ بهةّ، بة قػةّ زةنةٕ باؾة، بة قػةّ ْانةٕ خؤ َٔ خـؤ تفـةْـنء تـةياضةّ ثآْيــة     

بة غةمَةتو زةضباظّ ييَتإ تيَهبسةّء َٔ زةضِؤّ، ئةوةبوو واظّ ٖيَٓاو ٖاتـُةوةو، ٖةضباف بوو 
 . بوو

ئٓذا طوتو: نانة ئةو خةيَهة ئاوايـة، ٖةضنةْسة ٖةضنـو سةقـة بـةو خةيَهـةّ طوتــوة،      
بةيّ خةَيهةنة ئاوايـة، ضِيــ غـجوء سادييـةنإ نـة يةثؿـت َٓـةوة ْوَيصزةنـةٕ، ٖـةَوو          

 ئـةو بةيَطةيـة بـة    بةضططييةنةيإ ئةوةبوو نة باغِ نطز، َٓيـ طـو:: ئٓذـا خـؤ َاَؤغـتا!    
عةنػةوة بةغةض خؤتسا زةؾـهيَتةوة، طوتو: نؤٕ  طو:: َاَؤغتا تـؤ ثاضنـة ظةوييـةنت    
ٖةية، بةؽ ْيػهو ييَسةنيَين، ئايا ئةطةض ٖاتء ْـؤى يـإ طـةمنء دـؤش غـةوظ ْـةنطزٕ،       
خةتاش تؤية يإ خةتاش ظةوييةنةيـة  طوتو: زياضة خةتاش َٓة، نوْهة تـةْيا يـةى ؾـتِ يــآ     

َاَؤغتاش بـةضَِيع! ئـةو خةَيهـةف دـةْابت فَيـطت نـطزووٕ يـة        ناْسوة نة ْيػهة، طو:: 
ثؿتةوةت ْوَيص بهةٕء، فَيطيؿت نـطزووٕ ئةطـةض نـووش بـؤ زةعوةتَيـو بـؤ بؤْةيـةىء بـؤ         
غويَشيَو يةخعَةتتسا بٔ، ءا ْيــة  طوتو: بةيَآ طو:: زة دا ئةوةْـسةش فيَـطت نـطزووٕ،    

ةطـةض زةغـتيإ يةيةخـة ْـاش، ئـةواْيـ      ظؤض نانيإ ئيـ ثيَهطزوة، بةيّ فيَطت ْةنطزووٕ ئ
زةغت يةيةخةش نابطا بٓئَ، ئةو زةضغةت ثيَٓةطوتووٕ، ئيسش ئةوةْسةش ثيَتطوتووٕ يةبـةضيإ  
نطزوةو، ئةوةْسةش ثيَؿت ْةطوتووٕ، يةبةضيإ ْةنطزوة، بؤيـة َاَؤغـتا! بطِوابهـة خـةتاش     

طوْـسش َـاخؤ بعْاْـة نـة     خؤَاْة، طو:: با َٔ بةيَطةو ءيَٓةت بـؤ بيَُٓـةوة: ئـةّ خـةيَهو     

، بةيّ ئةو خةيَهة ْةخويَٓـسةواضة،  (1)ٖةَووش ْةخويَٓسةواضةو بة زةطُةٕ خويَٓسةواضش تيَساية

                                                 
 ( وابووُ، بةآلً صاوثاظ بؤ خوا ئيَضاتا خويٍَدةوارياااُ سؤرُ.1986(  ئةوكاتة )1
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بة ثياوء ئافطةتء ثريو طةجنةوة، طوآ بؤ َٔ زةططٕ، ثريةنإ زئَ زةيَئَ: َاَؤغـتا! بؤنـى   
ةجنـةنإ بؤخؤيـإ   ٖةض يةطةٍَ طةجنةنإ قػةزةنةش، ئيَُةف ئاَازةئ بؤ ٖـةَوو ؾـتيَو، ط  

ؾةوآ ئيَؿهةّ يَيـسةططٕء ثاغـةواْييِ ييَسةنـةٕ، ٖةضنـةْسة ْةيؿـِ نـطزووٕ بـة سيـعبء         
ضِيَهدطاوء، ٖةض ئاَؤشطاضييِ نطزووٕء قوضِئإء غـوْٓة: بـؤ ضِووْهطزووْـةوةو بؤخؤيـإ     
ـ    ٖةغتيَهيإ يةْيَو زيَسا زضوغت بووة، نة بةضططييِ ييَبهةٕء ثؿتطريييِ بهةٕ! نةواتـة: ثـيَ

 . خةيَو، يإ يةدياتو خةيَو زةبآ طًةيو ية خؤَإ بهةٕ

بيـزةوةرييةني َاَءصتا َةال َوحةممةدي َـةال صـاَيحي عـارةسوورييى ني غـةي     
ٍ  )بزايــاْي َضــوَيُإ(دا :  ية ــة

ثيَويػيت زةظامن باغو بهةّ، بةغةضٖاتيَهو َاَؤغـتا َـةم َوسةؾنـةزش     بةؾتيَهو زش نة 
ؾاضةظووضيية "بةضِةػنةت بآ"، نة ءةى ثيَؿ  باغِ نطز، ْاظامن َاوةش َاْطيَو نـةَ  يـإ   

يةطـةٍَ َٓسايَـةناْو، ئٓذـا     ظياتط ية َايَو ئيَُة بـووٕ، خـؤشء خيَعاْـو )زايهـو بةٖةؾـت(     
ٖـةبوو يةطـةٍَ ضِيَهدػـتين بطايـاْو َػـويَُإ )اِخـوإ        َاَؤغتاش ؾاضةظووضيو نيَؿـةيةنو 

ايـُػًُشن(، ئةوإ َاَؤغتايإ تؤَةتباضنطزبوو بـةوةش نـة طوايـة ْـاوش خـةَيهو بـة ِضشَيـِ        
طوتوة، يإ قػةيةنو ٖةية يةطةٍَ ضِشيَُسا، َاَؤغـتايـ بةوة ظؤض قةيَـؼ بوو، نوْهة ناتو 

ةميةٕ ضِشيَُةوة ظؤض طريا، طرياو تا قةضاغو خؤش َاَؤغتاش ؾـاضةظووضيو "بةضِةػنةت بآ" ي
َطزٕ نوو، ظؤض ئةؾهةجنةيإ زابوو، زوايو قوتاضش بوو، ئٓذـا نـة يـةمش ئيَُـة بـووٕء،      
زوايو ية زيَيةنةش ئيَُة )طةيَوو(و يـة َـاَيو ئيَُـة ضِؤيؿـسن، نـووْة زيَيـةنو زيهـة "وةى يـة         

ةتيو، يةٖـةض ؾـتة ؾــتيَهو زةزاْـآ،     ؾويَٓيَهو زيهةف ئةوةّ طيَطِاوةتة" ضِوخػاضخاْو ضِةػن
ءةى بًَيَو َايَةنةش يةطةيَسا بةؾهطزٕ، ية ٖةض ؾتة ؾتيَو، ئٓذا َاَؤغتاش ؾاضةظووضيو نـة  
ظؤض قػــةخؤف بـوو، طـوتو: فةْهـةؽ! طــو:: بـةَيآ  طـوتو: زةظاْـو ئيَػـتا نــةييِ         

، َايَُـإ  زيَتـةوةبري  َٓيـ طو:: نةش  طوتو: ناتو خؤش نـة زايهـو بةٖةؾـتِ ٖيَٓــاو    
نطزو َايَِ ية َايَو باونِ ديـانطزةوة، يةٖةض ؾتةء ؾتيَهيإ زاَـآ، ئـةو ضِؤشةّ زيَتـةوةبري،    
طو:: َاَؤغـتا! تؤ بطا طةوضةشء َاٍَ َايَو خؤتـاْة، ءاتة: َايَو َاَؤغتاش ؾاضةظووضيو بة 
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بآء زةغتيَهو يـة  ئاؾهطا زياضبوو نة ْةزاضء ْةبوو بووٕ، ئٓذا باؾة نابطا ئةطةض غةض بة ضِشيَِ 
 ! بةٖـةضساٍَ ئـةوة بـوو نـة َاَؤغـتاش ؾـاضةظووضيو       ءابـآ خطاثةزا بآ، زةْطوجنآ شيـاْو 

طوتو: فةْهةؽ ثيَِ خؤؾة تؤ قػةيةنو خيَطَإ ية بةيٓسا بهةشء زازوةضبة ية ْيَواْـسا، ئـةوة   
ٖةَووؾيإ بؤ َٔ بوو شَاضةيةى يةو بطاياْة ٖاتٔ بؤ َايَى ئيَُة، َٓيـ يةْيَواْسا بووّ، ٖةيَبةتة 

ءةى يةى بووٕء بطا بووٕ، بةؽ ثيَِ ْاخؤف بوو ئيػالَييةنإ بة خطاثة باغو يةنسش بهةٕ، 
خةيَهو َػويَُإ غةيبةتو يةنسش بهةٕ، بةتايبةتو َاَؤغتاش ؾاضةظووضيو نة نةْس نتيَـتء  

هطزوو ثياويَهو ئاظا بوو، ظيٓساْو بيٓيبوو، ئـاواضة نؤنـ   سةقيكةتْووغطاويَهو ٖةبووٕء بة 
 . )َٗادط( بوو يةمش ئيَُةو، ية ؾويَين خؤش ْةزةسةوايةوة ية تطغو ضشيَِ

َاَؤغتاش ؾاضةظووضيو قػـةش خـؤش نـطزو، ئـةواْيـ قػـةش       ْيَواْيإءزياضة نةوتـُة 
خؤيإ نطز، غةضةجناّ ؾتةنة بة قاظاجنو َاَؤغتاش ؾاضةظوضيو ؾهايةوة، بةضاغـيت ظؤض بـة   

زيَتــةوة يــازّ: ثــاف ضِووْبووْــةوةش ثــانيوء بيَتــاواْيو ؾةٖاَةتيؿــِ بيٓـــو، نــوْهة ءةى 
َاَؤغتا، خؤش ؾـًوآ ْةنطزو طوتو: نانة ئيَػـتا نـة زةضنـةوت ئـةو ؾـتاْة ءاْـشن، نـة        
يةزواش َٔ زةياًَْئَ، َٔ ٖيس ؾتيَهِ ْةنطزوة يةواْةش ثيَيـإ تؤَةتباضنطاوّ، يةَـةوزوا ئـةو   

 . ةش ضِةؾةوة تةَاؾاّ َةنةٕقػاْة َةنةٕء، قػةّ يةزش َةنةٕء، يةثؿـت ثةضز

زياضة َٓيـ ٖةْسيَو قػةش خيَطّ نطز، ثيَؿِ وابوو بٓهو ططفتةنة ئـةوةبوو نـة ٖةْـسيَو    
نةؽ يةو بطاياْة، ْةى ظؤضبةيإ، نيَؿةيةنو نةغييإ يةطةيَيسا ٖةبوو، بوغعيَـو غـةضةظيَو   

يَهو زيهـةء  ٖةبوو، داضش ءا ٖةية قػةيةى يـة نةغـيَهةوة زآ، زوايـو زةنةويَتـة ظاضش خـة     
 . زةتةْيَتـةوة

ئيسش َاَؤغتاش ؾاضةظووضيو زوايو ظؤض زيَدؤف بوو، ئةو بطاياْـةش زيهـةف طوتيـإ:    
 . نانة! َايَـت ئاوابآ، ناى بوو نةوتيـة ْيَواظنإ

 ضووْــة ِراوة نــةوى نءتــز :

نة ضِةْطة ؾايػتةش باغـهطزٕ بـآ، ئةوةيـة ئـةو َاوةيـةى نـة َـٔ يـة          زيهةَةغةيةيةنو 
يَوو( بووّ داضداض يةطةٍَ ٖةْسيَو ية خةيَهو زشَء، ٖةْسيَو ية)َةم( َاَؤغتايةنإ نـة  )طة
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ٖاوتةَةْو خؤّ بووٕ، يإ نةَ  يإ ٖةيَهؿاوتط بووٕ، ٖـو ئـةو زيَيــاْةى زةوضوبـةضَإ،     
ئٓذا ض خويَٓسْى َةميةتييـإ تةواونطزبآ، يإ تةواوْةنطزبآ، زةٖاتٔ َيواْو َـٔ زةبـووٕء   

زةنووئ بؤ ؾـار بؤ ضِاوةنةوء ضِاوةنؤتط، ئٓذا ٖةضنـو ضِاوة نـؤتطة بـةّ ؾـيَوةية     بةيةنةوة 
بوو: ٖيَالْـة نؤتط ٖةية، يإ نوْةنؤتـط زةبوو بة ثؿـتيَٓإ يإ بة طـوضيؼ، يـةنيَو زابيًََيٓـة    
ــسا نؤتطةنــإ بطــطآء، زوايــو زةٖاتــةزةضآء، ثاؾــإ زةنــوويٓةوة َــاٍَ و   خــواضشَء يةويَ

 ، ٖاوغةضّ "بةضةػنةت بآ"، زةيـربشاْسٕ. طشاْسزةبنؤتطةناْـُإ 

ٖةضنو ضِاوةنةويـ بوو، بة تفةْـن بووء ٖةْسيَو داض ءةى ْيؿاْة زانطزْيؿى ييَسةٖات، 
داضداض ئاوا زةنوويٓةزةض، ئةطةضْا َٔ ٖةض خـةضيهو خويَٓسْـةوةء ْووغـشنء برينطزْـةوةء     

ا ٖةواش بـايَو خؤَـإ زةزا،   طةؾتء دةويةء ثيَؿواظييهطزْى َيواْإ بووّ، داضداضيـ ئاو
ٖةْسيَو ية ٖاوضِيَهاْو ضِاْيـةّ نة زةٖاتٔ يةطةيَيإ زةضزةنووّ، يةطةٍَ ئةو َاَؤغتاياْةزا نـة  

 خةيَهى زةقنةضةنةبووٕ.

ٍ  داْـاْى ْي ضيــزي ِراوآ  َاداّ خوي ٓـى يي ٗاتســآ :  بةحــةآل

يَهـري: ض بايَٓـسة ءةى   ؾاياْى باغيؿـة يـةو غـةضوسةزةزا َـٔ ضِاوبؤنـوومن ءابـوو نـة ْ      
نؤتــطو نةو، ض ئاشةٍَ ءةى نةضويَؿوء سةيواْة نيَويو، ئةطةض فيؿـةنو ثيَوةبـآء خـويَين    
ييَٗاتبـآ، ئةوة خوئَ ييَٗاتٓةنـةش يةديَو غــةضبطِيٓة، نوْهة يةوشَ يةو ْاونـاْةش ئيَُـةزا،   

ضآ، بـا خويَٓيؿـو   ٖةضءا باو بوو نة ْيَهـري ئيًال زةبآ نةقؤش بطاتـآء، ئةطـةض غـةض ْـةبطِ    
 ييَٗاتبـآ، ســةيٍَ ْيـةو َطزاضة. 

ئةيَبةتة ئةوةش نة َٔ ئةوغانة طوتووَة، ئيَػـتاف زةيًَيَِء ثيَِ ضِاغتة، نوْهة بـةضِووٕء  
ضِاؾهاويو ية فةضَايؿتةناْى ثيَ ةَبـةضزا "قًى اهلل عًية ءغًِ" ٖاتوة نـة ٖـةضنات بابـاى    

طزو خويَٓى ييَٗـات، ئـةوة بطيٓساضبووْةنـةى َايـةى     ضِاونى بة تريةنةى ْيَهريةنةى بطيٓساضن
 ( بووْيةتىء ية ديَى غةضبطِيٓيةتى، بؤ ْـُووْة: َبععاغضِةوا )

َّ "ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚشًِ" ععٔ ايععُعاراض؟ فععكاٍ:    } عٔ عدٟ بٔ ساتعِ قاٍ: شعخي و ايَّٓبع
ٌا فإْععع٘ ٚقٝععمص ايبؼععارٟ:       ٘ب فععال تخنعع ٌا، ٚإ ا أصععاب ببَعراضبععع ٙب َفُهعع طإ ا أصععاب ببَشعععدب،
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،ءاتة: يةباضةى ْيَهرييَهةوة نة بة تـريش بـآ ثـةضِةَووض زةنــوشضآ، ثطغـياضّ يـة       {2054
ًى اهلل عًية ءغًِ" نطز، فةضَووى: ئةطةض بـة ْوونةنـةى ثيَهـاى بيدــؤ،     ثيَ ةَبــةض "ق

ٛاُقعٛ ٠ بةيّ ئةطةض بة ثاْييةنةى ثيَهاى َةرنؤ، نوْهة بـة )  ( زازةْـطآ، )ئـةَيـ بطيتيـة يـة     ََ
 ْيَهرييَو نة ظةبطى ييَـسإء بآ خويَـٔ ييَٗـاتٔ نوشضابـآ(. 

َ   ية ضِيوايةتيَهىٖةضوةٖا  ٟ بـةض "قـًى اهلل عًيةءغـًِ" بـة )    زيهةزا ٖـاتوة نـة ثيَ ة ( ععد

ٌاص ايبؼعارٟ:    فةضَووة:  ُبعاراض فؼععسم فُهع ٝاععَ  بايع ََ ءاتـة: ئةطـةض    ،7397ط...٤إ ا َر
 تريت بة ْيَهريةوة ْاو تيَيهـةقو )يإ نوْى نطز( ييَو غـؤ. 

ٖةيَبةتة ئةو ناتةف زةَطوت: بـةيّ ئةطـةض خـويَٓى ييَٓـةٖات، بـؤ ظنووْـة: فيؿـةنةنة        
ووء ؾويَٓةنةى غووتاْسو ٖةيَكطِناْس، ئةوة يةو سايَةتـةزا ئـةو ثيَهاْـة، بـة غـةضبطِئ      ططِزاضب

زاْاْطآ، نوْهة خويَٓى ييَٓةٖـاتوة، دياواظيو خػتٓة ْيَوإ تـريو فيؿـةنةوةف، َـازاّ ءةى    
 يةى بطيٓساضنـةضو خوئَ ييَٗيَـٔ بٔ، قػــةيةنى بآ بةيَطةيــة. 

هيإ ٖةبوو، بؤية ثطغـيإ بـة ٖةْـسيَو يـة َاَؤغـتايإ      ئٓذا خةيَهةنة ٖةْسيَهيإ طوَاْيَ
نطزبــوو، طوتبوويــإ: نــؤٕ فــةٕ نــةؽ فتوايــةنو ءاش زاوة! ٖةيَبةتــة يــةوباضةوةف يــة  

ٖةية، بـةيّ ئةوناتـةو ئيَػـتاف َـٔ ئـةو ضِايـةّ ثـآ بـةَٖيعتطو          ضِاديايونتيَبةناْسا َؿتوَطِء 
وةْـسيو خةيَهيؿـسا طوجنـاوتط بـووةو     ضِاغت و يةطـةٍَ زةقـةناْى ؾـةضيعةتء ءاقيـعء بةضشة    

 طوجناوتـطة. 

نــوْهة ءةى فةضَووزةناْيؿــُإ ٖيَٓاْــةوة، ثيَ ةَبـــةض "قــًى اهلل عًيــة ءغــًِ"       
تيَسةطريشَ، ئةطةض ثيَيهةوتبووء خويَين ييَٗـاتبوو، بيدـؤ،    تريشفةضَوويةتو: ئةو ْيَهرية نة 

يـة َاَؤغـتايإ يةوناتـةزا تةؾـويـء     بةيّ ئةطةض خويَين ييَٓـةٖاتبوو َةرنؤ، ئٓذا نؤَةيَيَو 
ٖـاْو ٖاْييـةنيإ زضوغـتهطزبوو، يةغـةض ئـةوةء يةغـةض ٖةْـسَيو ؾـيت زيهـةف، زوايــو          
َاَؤغتايةنى زيوش ئيَطإ ٖةبوو، َاَؤغتا َةم يةسيا خوا ثازاؾيت بساتةوة، خةيَهى غـابةة  

ميٓـة! تةؾكةيَة بةو بوو، ئيَػتا بةضِةػنةتو خوا نووة، َاَؤغتايةناْو بيٓيبووء طوتبووش: َة
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َاَؤغتاية َةنةٕء ئةو قػـاْة َةنـةٕ، نـوْهة يـةوباضةوة ضِاديـايو ٖةيـــةو ضِايةنـةى ءى       
 بةٖيَعو بةيَطةزاضة، بةودؤضة ئاَؤشطاضيو نطزبووٕ. 

ية خةيَهو ئاوايو، ثيَٓر نةوش ٖيَٓابووٕ، ٖةَوويإ بة فيؿةى يإ بة  يةنيَوئٓذا ضِؤشيَو 
ٓيإ ييَٗاتبوو، بةيّ ٖةَوويإ غةضيإ ثيَوةبوو، بـة ئـاقأل طوتبـووش:    تاثطِ نوشضابووٕء خويَ

ئةو ثيَٓر نةواْة بؤ َاَؤغـتا زةبةّ زاخؤ زةياخنوات  ءاتة: ئايا بة َطزاضيـإ زةظاْـآ، يـإ بـة     
 َطزاضيإ ْاظاْوَ  

يَيَِ نة ٖيَٓاْو َٓيـ بة غـوعبةت طو:: ئةوة ٖيَٓاوتٔ تاقيِ بهةيـةوة  َٔ ؾتيَو بةئيَوة ْا
 نة بؤخؤّ قةْاعة: ثيَى ْةبـآء ناضش ثيَٓـةنةّ! 

 صـةرداْى دي يــةىى صـةرسةْغــتهزدْيإى دروصـتهزدْى َش ــةو  :

ية طيَطِاْةوةى ئةّ بةغةضٖاتة ئةوةيـة نـة ئـةو خـةيَوء َيًًةتـةش       َةبةغتِغةضةتا زةيَيَِ: 
ئيَُــة ئةطةض بةضناوش ضؤؾـٔ بهطيَتـةوةو تيَبطةيـةْطآ، ٖةغـت بـة بةضثطغـياضيَتيو زةنـاء        

 ئاَازةية بة ئةضنى خؤى ٖةيَػـآ.

ضِؤشيَو نووّ بؤ زيَيـةى )ثيَويػت ْانات ْاوش زيَيــةنة بيَـِٓ( ٖـةض يـةو سـةوت زيَيـةى       
ش ثؿـسةضة ضِةقةيــة، نة نووّ ثطغةيةنيإ ٖةبوو ية َايَى يةنيَهيإ زاْيؿتبووٕ، َٓيـ زةقنةض

 غةضةخؤؾييِ ييَهطزٕء طو:: ئةوة َعطةوتتإ ْيـة  

 طوتيإ: ْةخيَط.

 طو:: ئةزى َةمؾتإ ٖةض ْية  

 طوتيإ: ْةخيَط، َةماإ ْية.

 طو:: باؾة ثطغياضيَهِ ٖةية: ئايا َةضِء بعْتإ ٖةٕ  

 طوتيـإ: بةيَآ، طو:: نؤْيإ بةخيَوزةنةٕ  

 طوتيإ: ؾـواظنإ ٖةية.

 طو:: ئةزش ضِةؾة ويختإ ٖةٕ، )ياْى طاء َاْطاء طؤيو(  

www.alibapir.net



 .....................   (   نم كاهيي   ره  وه   بير)ى   هت هم نمن   اهم لو هي ك  هل  هخ ر م هح ند  .......  ...................     

     

 ص 218ط 

7 

7 

 طوتيإ: بةيَآ.

 طو:: ئةزش ئةوإ نؤٕ بةخيَوزةنةٕ  

 إ: َاَؤغتا َةبةغتت يةو ثطغياضاْة نييـة ! طوتيإ: طاواْـُإ بؤ ططتووٕ، طوتي

طو:: َةبةغتِ ئةوةية نة خةَتإ ية َةضِء بعْـإ خـواضزوةو، خـةَتإ يـةطاء َاْطايـإ      
خواضزوة، طاوإء ؾواْتإ بؤ ططتووٕ، بةيّ خةَتإ ية ْويَصةنةتإ ْةخواضزوة َعطةوتيَهتإ 

 تإ ٖةبآ، ثيَؿٓويَصيتإ بؤ بها !ٖةبآء، خةَتإ ية زيٓةنةش خؤتإ ْةخواضزوة، َةميةن

! ئةو زةضغة بـؤ ئيَُـة بةغـة، ٖـةتا دـاضَيهى زيهـة تـؤ زيَيـةوة، زةبـآ          َاَؤغتاطوتيإ: 
ــٔء ضِاغــت زةنــةش ئيَُــة     ــؤ زةضغــت زازاي َعطةوتيؿــُإ ٖــةبآء، َــةماإ ٖــةبآ، ت

 نةَتةضخةَشن. 

 نطزْةوة، زياضبوو ئٓذا ْاظامن َاْطيَهو ثيَهوو، زوو َاْطو ثيَهوو، نةْس بوو، غةضزامن
 ٖةّ َعطةوتء ٖةّ َةمؾيإ ٖةبوو. 

 طوتيـإ: َاَؤغتا! ناوت ييَيـة ْةغيشةتةنةش تؤَإ ناى ءةضططت ! 

طو:: بةيَآ، نانتإ ءةضططتوة، بةضِاغيت َٔ ئاَؤشطاضيو باؾِ نـطزٕء، ئيَـوةيـ ظؤض   
 باؾتإ ءةضططتوةو ناضتإ ثيَهطزوة! 

 تا عةبنويـِزِرةمحــإ ْءِرصــيي :بيـزةوةرييـةنـى خءعــى َاَءصــ

داضَيهيإ نـاى سـادى عةبـسويِطضِةػنإ ْؤِضغـيو بـؤ نـاضى ضَيهدػـسنء ْيَوؾـاض )ٖـو          
بعووتٓةوةى ثةيوةْسيـو( ٖاتة َايَُإ، نة ئةوناتة ثايع يإ ظغتإ بووء، يةْيَو طوْـس بـووئ   

 )طةيَووى َاخؤبعْـإ(.

ئٓذا زواى ئةوةى ْاضزَاْة َاَيى نـاى تـةٖاى سـادى ظاٖـري يـة ضاْيـةو، ئيؿـوناضةناْى        
تةواونطزٕ، بطِياضش طةضِاْةوةش زا بـؤ ئَيـطإء، يةوناتةؾـسا بطايـةنى ثيَؿـُةضطة ٖـةض ٖـو        
بعووتٓـةوةى ثةيوةْسيو ية َايَُإ بوو، ْاوى نـاى ضِةَـةظإ بـوو، بـةيّ ءا زيـاضبوو بـةيٓى       

عةبسويطِضِةػنإ تةواو ْةبوو، ية غؤْطةى ئةوةوة نة ناى سـادو نـة ئـةو     يةطةٍَ ناى سادى
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ناتة بةضثطؽ يإ ديَططش َةنتـةبو غةضباظيو بوو، يةغةض ؾتيَو غعايةنى زابوو، ئٓذـا يـة   
غؤْطةى ئةوةوة نة ناى سادى بةتةْيا بوو، ٖـةضوةٖا نـاى ضةَـةظاْيـ ٖـةض بةتـةْيا بـووء       

، نـاى سـادى عةبـسويِطضِةػنإ طـوتى: نـاى ضِةَـةظإ بـا        زةطةضِاْةوة ئيَطإ ٖةضزوونيؿيإ
 ثيَهـةوة بهيٓـةوة! 

 ئةويـ طوتى: ْةخيَط َٔ سةظزةنةّ بةتةْيا بهُةوة!

ناى سادى زاواى ييَهطز نة ثيَهـةوة بطةضِيَٓةوة، بةيّ نـاى ضِةَـةظإ    داضيَوزياضة نةْس 
وة، ئةطةض تـؤف َـٔ بـة بـطا     ًَو ْـةزا، ناى ساديـ طوتى: نانة طيإ! با ثيَهةوة بهيٓــة

 طةوضة ْةظاْى، َٔ تؤ ٖةض بة بطا بهـووى زازةْيَِ.

زياضة َٓيـء ئاَازةبوواْى زيهةى نؤضِةنةو ناى ضِةَـةظاْيـ بـةو قػـةيةى نـاى سـادى      
، ناى ضِةَةظاْيـ يةطـةٍَ نـاى سـادى عةبـسويطِضِةػنإ نــاى بـووةوةو       ٖاتءثيَهةْيُٓـإ 

 ثيَهةوة طةضِاْــةوة. 
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 كؤتايـي بيـرةوةرييةكـاىى ثيََََََََََََََـض قؤىـاغي ثيََََََََََََََصــنةرطايةتيـيه

 
زياضة ئةواْة نةْس ياززاؾتء بريةوةضييةى بووٕ ٖو ئةو َاوةيةش نة يـة طوْـسش طـةيَووش    
َاخؤبعْإ بووئء، زوايو َاوةى غآ َاْطيَـو ْانـاضش خؤسةؾـاضزإ بـووئ، ئيَػـتاف      
ــاْو        ــسيٌء شي ــةضةو قةْ ــهطزٕ ب ــاغو نؤن ــيٓة قؤْ ــٓشنء، زةن ــة زةٖيَ ــةّ قؤْاغ ــايو ب نؤت

 ثيَؿُةضطايةتييـةوة. 

( نةغـو خـةيَهى )طةيَــوو( زيَـِٓء ءةى     27ئةوةى ْـاوى بيػـتء سـةوت )   بةيّ زواش 
بةؾيَو ية وةفازاضيو بؤيإ، ضِيعيإ زةنةّ، نـة ئةوناتـة بـةظؤضيى طـةْرء تـاظة ثيَطةيؿـتوو       
ٌَ بـووٕ، غــآ نةغــيـ يةواْـة نـة ؾــةٖيس بـووٕ، زةياخنةَـة          بووٕء ٖةْسَيهيؿيإ ناَ

 ثيَؿــةوة: 

 ( ية ضِاْيــة نوشضا.1990ـةْى طههة(، غــايَى )فةقآ سةغـةٕ ْةبى )فةقآ سةغ -1

( ية نةضنووى 1991فةقآ سةغـةٕ ئةػنةزة غووض )فةقآ سةغةْى طةوضة(، غايَى )  -2
 نوشضا.

 عـةوي َةػنووز، ية ْةوةزةناْسا ية سادى ئاوا نوشضا.   -3

 ئةػنةز سادى ضِةغوٍَ )ئةػنةزة ؾـًة(.  -4

 سادى ضِةغوٍَ َاظووإ )باْطبيَـص(. -5

 نويَدا ءغوو نويَدا ْةبى.   -6

 عةبـسويَة ئةػنــةز خإ.  -7

 فةقآ َةػنـووز َاّ َوختـاض. -8

 َةم ءغوو ْةبو ءغوو.  -9

 ءغـوو عـةوي ؾشن.  -10
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 ئةػنـةز عـةوي ؾشن.  -11

 فةقآ قـازض ضِةغـووٍَ َاظوو.  -12

 عةوي ْةبو ءغـوو )عةوي غـووض(.  -13

 ءةيؼ ئةػنـةز ءغوو.  -14

 بطايِ ئةػنةز ءغـوو.  -15

 ـةٕ. زيَواْة سةغ -16

 عةوي ْةبـو )ضِووباض(.  -17

 سةَةزةَـشن ئةػنـةز ءغوو.  -18

 ْةبى ثريؤتـى فاتآ. "خوا ييَى خؤؾبآ". -19

 ئةػنـةز ضِةغوٍَ ءغوو.  -20

 ْةبو فةقـآ ءةيؼ.  -21

 ْةبو ثريؤت ناْـةبو.  -22

 عةوي ثريؤت عـةوي.  -23

 َيٓـة سةغـةٕ ئةػنـةز.  -24

 ضِةغووٍَ عـةوي ؾشن.  -25

 ـةَـةز ضِةغووٍَ ئةػنـةز.   -26

 ـة ئـايـ )ئايؿـة تؤخ(. سادى شْ -27

زياضة ئةو بةضِيَعاْة نة ٖةَوويإ ئيَػـتاف ية شياْسإ، دطة ية غآ ؾةٖيسةنإء َاّ ْـةبو  
ثريؤتو فاتآ، ٖةّ ئةوناتةى نة ية طةيَوو بووئء، ٖةّ زواييـ نة نوويٓة بٓـاضش قةْـسيٌء   
ــطاْيـ، نــة بــة ئيَػــ ةناْيإ ئاظووقــةو فيؿــةىء   طوْــسى قــةيتوونإء، بطــطة زيــوى ئيَ

ى زيهةيإ بـؤ زةٖيَٓـائ، ٖاونـاضو زةغـتباضططَيهى ظةبـط زةغـتء زيَػـؤظو        ثيَساويػتييةناْ
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ططْطُإ بووٕ، بؤية بةثيَويػتِ ظاْى بةتايبـةت ْاويـإ بَٗيـِٓء يازيـإ بهــةَةوة، خـوا بـة        
 باؾ ئ ؾيَوة ثازاؾتيإ بساتةوة. 

زةقنـةضش   ييَطةؾسا بةثيَويػتى زةظامن، ءةبري سهووَةتى ٖةضيَُى نوضزغتاْى بٗيَُٓةوة، نة
: طـةيَوو، زووطؤَـإ، ظةْطـةٕ، َـةَهإ،      ثؿـسةضة ضِةقـة بةٖـةض سـةوت طوْسةنةيـةوة     

دةيهإ، ثرياْإ، ططتـو، تـا ضِاززةيـةنى ظؤض يـة ظؤضبـةى خعَةتطوظاضييـةنإ بيَبةؾـٔ،        
ٖةضنةْسة خـةَيهى ئـةو طوْساْـة باوةؾــَيهى طـةضّء ثِطغـؤظش ؾـؤضِفء ثيَؿـُةضطايةتيو         

خعَةتء ثازاؾتساْةوةؾٔ! ٖـةتا ؾـؤضِفء ثيَؿـُةضطة ئاتـادى     بووٕء، ؾايػتةى باؾ ئ 
ــادى       ــةوإ ئات ــة ئ ــتاف ن ــووٕ، ئيَػ ــةخيو ب ــتهطاوةو غ ــةوإ ظؤض زةغ ــووٕ، ئ ــةوإ ب ئ
سهووَةتٔ،ءةفازاضيوء ئةَـةفن خواظياضيو ئةوةية سهووَةتيـ بـةمى نةَـــةوة يةطـةيَيإ    

 باف بآ، ئةطــةض ظؤضيـ باف ْةبــآ! 
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 قؤىـاغى ثيََََََََََََََصـنةرطايةتيـي زةمييةشـازيى بوََََََََََََََ

 
ـــاض      ــةنذاضيى ؾ ــة ي ــةوةى ب ــاضزاْةوة، بةضي ــةتى خؤسةؾ ـــة سايَ ــةوةى نةوتيٓ زواى ئ
ـــعى )ســـةَعة(    ــسيٌ باضةطـــاى ٖيَ ــاضى قةْ ـــسى )قــةيتوونإ(ى بٓ ــة طوْ ــةديَبٗيًَشَنء ي ب

ــؤ ق      ــاظيى ب ــامنييةى، ءةى ظةَيٓةغ ــاضو ن ــةْس ن ــة ن ــاّ ب ـــُةظضيَٓشن، ٖةيَػ ــاغى زاب ؤْ
 ثيَؿُةضطايةتيو، ططيٓط يٓيإ ءةى بيَتةوة يازّ، ئةَاْةبووٕ:

ــةم ــاظزة ) :يةك ــة   11تؤَــاضنطزْى ي ــاظزة غــةعات، ب ــة: ي ــةى غــةعاتو، ءات ( ناغــيَتى ي
ــتاْسا      ــةناْى نوضزغ ــةى ْاون ــة ظؤضب ــى ب ــة زواي ــاز( ن ــةضوةضزةو ديٗ ــاْى: )ث ْاووْيؿ
بةوبووْـــةوةو ويَٓـــةى ظؤضيـــإ يةبةضطرياْـــةوةو، ناضيطـــةضيى باؾـــيإ ٖـــةبوو يـــة  

نةغاْةزا، نة زوايى ئـةضنى  ٖؤؾياضنطزْةوةو بةضناوضووْهطزْـةوةى شَاضةيةنى ظؤض يةو
ـــةوةى        ـــواضنيَوةى )بعووتٓ ــة ن ــتؤ، ي ــة ئةغ ـــاضيإ نةوت ــارء ؾ ـــاضونامنيى ؾ ن

 ئيػـالَيو(ش ئةوغـازا.

ؾاياْى باغيؿة ئةوياظزة زةضؽء ءتاضة، غةضدةّ بـاؽء بابةتـةناْى عةقيـسةو فيهـطو     
 بووْةوة.ٖتسّ ثيَططت ...ئةخالمء تةظنيةو ناضى ضيَهدػسنء ثةضوةضزةو خةيَوء ديٗازو

طةضِإء غووضِإء نؤبووْةوةى نطِوثطِ يةطةٍَ شَاضةيةنى ظؤض ية َاَؤغتا )َةم(يإء  :دووةم
ثؿـسةض بةتايبـةتىء ْاونـةناْى زيهـةزا بةطؿـيت، ءةى:       -طةجناْسا، ية زةقنـةضى بيتـوئَ   

ٖةوييَطو غًيَُاْوء ؾاضةظووضو نةضنووى، نة بةظؤضييـ ئـةوإ زةٖـاتٔء، يـة ضِاْيـة يـة      
 ايَيَهسا بةتايبـةت َايَى ناى )تةٖاى سادى ظاٖري( يةطةيَيإ زازةْيؿتِ.نةْس َ

غةفةضنطزمن بؤ ئؤضزوطـاى )غـةضياؽ( يـة ْعيـو ؾـاضى )ثـاوة( يـة نوضزغـتاْى          :سيَيةم
ضؤشٖةيت )ئَيـطإ(، بؤ بيٓيٓـى َاَؤغـتا َـةم عومسـإ عبـسايععيع "بةضِةػنـةت بـآ"و        

 هطزٕ ية زشى ضِشيَُى بةعؼ.بةيعةت ثيَهطزْى بؤناضى ئيػـالَيىء دةْط
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ثيَويػــتة ئــةوةف بطــوتطىَ نــة يــةو غــةضزةَةزا زواى ئــةوةى دــةْابى َاَؤغــتا َــةم 
عومسإء َاَؤغتا َةم عوَةضو َاَؤغتا َـةم عـةيو، نـوضِاْى َاَؤغـتا َـةم عـةظيعش       
ثطيؼ "خوا ييَيإ خؤؾبآ" نة َاَؤغتاى ْاوزاضو ْاغطاوى زةقنةضى ؾاضةظووضو ٖةيَةظـة  

ٖةضوةٖا شَاضةيةنى زيهة يةَاَؤغتاياْى ْيعيهيإ، ءةى َاَؤغتا َةم ؾيَذ غـسيل  بووٕ، 
غةضطةتيوء َاَؤغـتا َـةم ئةػنـةز نانـة َـةػنووز "خـوا ييَيـإ خؤؾبــآ" ْانـاضنطإ          
ؾويَٓةناْيإ بةديَبٗئًََء نؤض بهـةٕ، بة تةطبريى َاَؤغتا َةم ؾيَذ َوسةؾنةز بةضظجنةيى 

(زا نؤبووْةوةيـةى يـة ؾـاضى )غـٓة(ى نوضزغـتاْى ئيَـطإ       1987يةَاْطى سـوظةيطاْى ) 
غاظنطابووء َاَؤغتا َةم ؾيَذ عةبسويًةتيف ءاشةيى "خوا ييَى خؤؾبآ"، نة ئةوغـانة  
)ضابةضى طؿتى( بوو، ؾويَٓةنةى خؤى بؤ َاَؤغتا َةمعومسإ نـؤيَهطزبوو، وة ْـاوى   

ى ئيػـالَيى(، بةيَآ بة ٖـاتٓى  )بعووتٓةوةى ثةيوةْسيو ئيػـالَيو( طؤضِابوو بؤ )بعووتٓةوة
ئةو َاََوغـتا بـةضَِيعة ضةػنةتيياْـةو خـةَيهَيهى زةوضوبـةضو ْيعيهيـإ بـؤ َْيـو بعووتٓـةوةى          

 ثةيوةْسيى ئيػـالَيو، بعووتٓةوةنة فطاواْ و بةٖيَعتـط بوو.

(زا نؤنـى نطزبـوو   1986زياضة َاَؤغتا َةم ؾيَذ عةبسويًةتيف ية َاْطى تةَووظى )
ة نؤْططةى زووةَى )بعووتٓةوةى ثةيوةْسيى ئيػالَو(زا نة ية َـاْطى تؿـطيٓى   بؤ ئيَطإء ي
(زا بةغ ا، يـة ؾـويَٓى َاَؤغـتا َـةم ؾـيَذ َوسةؾنـةز بةضظجنةييــسا بـة         1986يةنةَى )

، 55 - 53بطِواْـة: ٖـةوضاظو ْؿـيَو، مثـةضِة:     }زووةَشن ضابةضى طؿيت ٖةيَبـصيَطضابوو،  
(زا 1985(و غـايَى ) 1983زوة نـة َـٔ يـة غـايَى )    ، ثيَؿ يـ باغِ نط{سةغةٕ بابةنط

زووداض بة ْويَٓـةضايةتيى )بعووتٓـةوةى ثةيوةْسيو( غـةضزاْى ئيَطامن نطز، داضى يةنةّ بؤ 
زيتٓى )سادى ؾـيَذ قازضى غؤتهة( "بة ضةػنةت بآ"، داضى زووةّ بـؤ ٖةْـسيَو قػـةو    

 يسا.باؽ يةطةٍَ دةْابى َاَؤغـتا َةم ؾيَذ َوسةؾنةزى بةضظجنةي

ــة غــايَى )  ــسيى ئيػـــالَييـ ي ــةوةى ثةيوةْ ــة غنودـــويَى  1985بعووتٓ (زا زةغــتى ب
 غياغـيوء غـةضباظى نطزبووء ٖةضنــاّ ية:

 ."َاَؤغتا َةم ؾيَذ َوسةؾنةزى بةضظجنةيى"بةضِةػنةت بآ 

 ."َاَؤغتا َةم ؾيَذ عةبسويًةتيف ءاشةيى "بةضِةػنةت بآ 
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 ٓاوةغووتةيو "بةضِةػنةت بآ".َاَؤغتا َةم عةصن بياضةيى، بةئةغأل ب 

 ."َاَؤغتا َةم يةتيف ثيَٓذويَٓى "بةضِةػنةت بآ 

  .سادى عةبسويطِضِةػنـإ ْؤضِغيو 

 .َاَؤغتا َةم َةػنـووزى ئاظازيى 

 .َاَؤغتا َةم ئةبوبةنطى غسزيكيو 

 .َاَؤغتا َةمَوسةؾنـةزى ضِاظيى 

 ناى دةَاٍ ئةػنـةز َةم فةتاح قوويَةضِةؾيو "بةضِةػنـةت بآ." 

  .ناى َةم يوقُإ ْةظيـطيو 

 نةغاْيَهى زياضى ْيَو ئةو بعووتٓةوةية بووٕ.

وة بعووتٓةوةى ثةيوةْسيو بةض ية نووْة زةضةوةى َاَؤغتاياْى ٖةيَةظـةو، نـووْة ْيَـو    
ضِيعةناْيـةوة، ٖيَعيَهى غـةضباظيى ٖةبوو بة ْاوى )يةؾهطى قوضِئإ( نة يـة نـواض ٖيَـعى    

 غـةضةنى ثيَهٗاتبوو:

          َٕٖيعى )قالح ايسئ(، نـة َاوةيـةى َـةم يوقُـإ ْـةظيطى بةضثطغـى بـوو: ثاؾـا
 َاَؤغتا َةم َوسةؾنـةزى ضاظى.

            َٖيعى )خايـس(، نـة َاَؤغـتا َـةم يـةتيف ثيَٓذـويَٓيى بةضثطغـى بـوو، ئٓذـا ثـاف
(زا َــةم َوسةؾنــةزى ضِاظيــو بــووة بــة 1986ؾــةٖيسنطزْى يةميــةٕ ضشيَُـــةوة يــة )

 بةضثطغى.

 ( نة نـاى سـادى َوسةؾنــةزى قـةضةزاغيى بةضثطغـى بـوو، زواتـط        ٖيَعى ،)قةضةزاة
 ْاوةنـةى طـؤضِا بؤ )فاضوم(و غـةيس َوسةؾنةز عةظيـع بةضثطغى بوو.

  ٖيَعى )ؾافيعو( نة غـةضةتا َاَوَغتا َةم ئةبوبةنطى غـيسزيكيو بةضثطغى بوو، زواتط
 َاَؤغـتا َةمعوَـةضى غـويَطيى، ْاغطاو بة )فاضوم(.
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اضة بةضثطغى َةنتةبى عةغهةضيو َاَؤغتا َـةم عـةصن بيـاضةيى بـوو، نـاى سـادى       زي
عةبسويطِضِةػنإ ْؤضغيى غةضيةؾهط بوو، َاَؤغتا َةم َوسةؾنةزى ضِاظيى ديَطـطى بـوو،   

 ءيَطِاى فةضَاْسةيى ٖيَعى )خـايس(.

ئةوةؾِ بؤية بـة وضزيـو خػـتةضِوو، تـانو ٖةيَةيـةنى نـةْسإ دـاض زووبـاضةنطاوةى         
سيَو نــةؽ ضِاغــت بهةَــةوة، نــة َيَــصووى غنودــويَى نــةنساضيىء ديٗــازيى يــة  ٖةْــ

ــؤ غــايَى )  ـــةوة ب ـــتاياْى  1987نوضزغــتاْسا زةبةْ ــاواضةبووْى َاَؤغ (و نؤنــهطزٕء ئ
ٍَ بعووتٓـةوةى         ٖةيَةظـةو زةوضووبةضى، نة يةضِاغـتيسا ءاْيـةو بةضيـةوةى ئـةوإ بهـٓة ثـا

َاَؤغتا َةم عومسإ ببيَتة ضابةضى طؿـتى،  ثةيوةْسيى ئيػـالَيوء، ْاوةنةى بطؤضِآء، 
ئةو بعووتٓةوةية بايَى غةضباظيى ٖةبوو نة )يةؾهطى قوضئإ(ى ْاوبوو، نة يـة نـواض ٖيَـع    

 ثيَهٗاتبووء، خاوةْى نـةْس ؾــةٖيسيَهيـ بوو.

ٍَ شَاضةيـةى َاَؤغــتا )َـةم(زا نـة ثيَؿـ          :ضوارةم طةضِاْةوةّ بؤ ضاْيـةو نؤبووْـةوةّ يةطـة
زابوو، نة ئةطةض بةْسة بةيعةت بة َاَؤغـتا َةم عومسإ بسات، ئةواْيـ يةطـةيَِ   طفتيإ

زةبٔ، نةنى نة طةضِاَـةوة، ثاؾـطةظبووْةوةو، َٓـيـ يةنؤبووْةوةيةنـسا نـة َاَؤغـتا      
سةغةٕ بابةنطيـ ئاَـازةى بوو، ٖةيَهــووّء ثيَُطـوتٔ: ئـةو ٖةيَويَػـــتةتإ ءةى ٖـو      

ڀ   ڀ  ڀ  ... ژ : "عًيـة ايػـالّ"يإ طـوت   (ة نة بـة َووغـا   إشرا٥ٌٝ بٓعٞ)

...   ژ يةنيَو يةواْيـ ية وةيَـسا طـوتى:   ،ايعُا٥د٠ژٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  

غـةضةجناّ ٖيهيإ  ،آٍ عُرإ ژچ  ... ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   
 ئاَازةْةبووٕ يةطةيَُإ بيَٓـة زةضآ.

غـةضطةضَى َةميـةتيى، يـإ نـاضو     زياضة ئةو بةضِيَعاْة ئيَػـتاف ٖةَوويإ ية شياْسإء 
ناغبيشن، ٖةَووؾـيإ يإ ظؤضبةيإ يةطةٍَ )يـةنططتووى ئيػـالَيو(زإء بطايةتييؿـُإ    

 ظؤضخؤؾـة.
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بةضِيَهطزْى ضِوخػاضخاْى ٖاوغةضّ بة ٖةض غيَو َٓسايَةناظناْةوة: بةغؤظ، ثريؤظة،  :ثيَنجةم
      ٖ يس )فةقــآ سةغـةْى   َوسةؾنةز، يةطةٍَ نـاى عبسايواسـسى بـطاّء فـةقآ سةغـةْى ؾـة

طههة(زا بؤَاَيى خاَيى )واتـا: خـاَي ى ٖاوغـةضّ( )سـادى دةوٖـةض ئاغـاى غفوضخـاْى        
ييَـوشةيى( "خوا ييَى خؤؾبـآ" نة ثياويَهى ظؤض دواَيَطو غـةخوء غـيفةت بـةضظ بـوو،   
نة ئةوناتة َاَيو سـادى دةوٖــةض ئاغـا يـة ٖـةواضى )ْـاظاوا(ى َْيـوإ )ؾــيَذ ئـايـ(و          

 وضزغتاْى ئيَـطإ بوو.)خـاْآ( ية ن

( ضؤش ثيَـ بةديَٗيَؿـتٓى يةنذاضةنيى ؾـاض،  12 -10ئةويـ ئةوةبوو نة بة زة زواظزة )
يةطةٍَ شَاضةيةى يةطةٍَ ٖاوةيمن، خاتووٕ َةمشْى ٖاوغةضّ، نة نةْس ضؤشيَو بوو َايَى 
 بابى َاَؤغتا سةغةٕ بابةنطى يـة طوْـسى بؤغـهئَ، بةديَٗيَؿـتبووء، نـووبووة َـايَى      
بطايةناْى ية نواض قوضِْة،ءاتة: َايَى ناى سادى غةييِ "بةضِةػنةت بوَ"و ناى قازضو ناى 

 سةَـةضِةف.

ئيسى ءةى ناى عبسايواسس زةطيَطِيَتـةوة: غةضةتا ية َايَى بابــُةوة يـة ضِاْيـة بـة غـةياضة      
زةنٓـة طةيَووى َاخؤبعْـإء، ثاؾـإ بـة غـواضى ئيَػـ  نـاى عبسايواسـسو نـاى فـةقآ          

ـــواضة زةيطةيةْٓــة )ْــاظاوا( بــؤ َــايَى خــايَى  سةغـــ ةْى ؾــــةٖيس، ٖــةض ئــةو ضؤشة بــؤ ئيَ
 "بةضِةػنـةت بآ".

 قضـــةيةنى خــءؼ

"بةضِةػنةت بآ" ية َايَى بطايةنى بوو يـة نـواضقوضِْة، يـة غـةضو      ٖاوغةضّئةوناتةى 
ٍَ ٖاوغـةضَسا بهـةّ بـة           سةزش نؤنهطزظناْسا بـؤ نيــا، ضِؤشَيهيـإ ءيػـتِ قػــة يةطـة
ــاضةى      ــة شَ ــطآ، "ئةونات ــؤ ءةضبط ــةيِ ب ـــة شَاضةن ــةى ضِاْي ــسا بةزاي ـــؤٕء ٖةويَُ تةيةف

يـةوة ءةضبطرييَـٔ" ئافطةتيَـو يةوناتـةزا     تةيةفؤْةناْى نواضقوضِْـة زةبوواية ية بةزايـةى ضِاْ 
يةغـةض بةزايةبوو بةْاوى )ضِووثاى خـإ( نـة يـةوبواضةزا خعَـةتيَهى ظؤضى ٖـةبوو، ئـةّ       

 ءتوءيَصةَإ يةْيَواْسابوو نة ءضزةناضييةناْى ظيـاتط ناى عبسايهطيِ ٖيَٓـاْيةوة بريّ:

 اهلل ٚرسع١ُايػالّ عًيهِ  +
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 خؤ ْةٖاتوويـة َةدًيػـآ غةمّ زةنةى ! وعًيهِ ايػـالّ، ئةوة نييـة نانة -

 ئةزش بًَيَـِ نــو  +

 بًَـآ ٖةيــةو -

 ئٓذـا ئايـا ٖةيـةو ياْى نـو  +

 وةيَة ْاظامن َاْاى نييـة، بةيّ خةيَو ٖةضوا تةيةفـؤٕ زةنةٕ! -

ئةزش َازاّ ْـاظاْى ٖةيـةو ياْى نـو، نؤٕ زةيًَـيَى، َاْاى ءاية تؤ ءؾـــةيةى زةيَيَـى    +
 اية !بآ واتـ

 ئةزى )ايػالّ عًيهِ( ياْى نى ! -

اهلل( َاْايةنى طةوضةو بـةضظى ٖةيـة، نـة بطيتييـة يـة       ٚرسع١ُخوؾهِ )ايػالّ عًيهِ  +
 زاوانطزْى ئاؾيتء خيَطو غةمَةتوء بةظةيو خوا بؤ نةغيَو نة غةوى ييَسةنةى !

 زياضة دةْـابت ظؤضيـ زةظاْـى! -

 بةيَآ ؾتيَو زةظامن. +

 ءةضطط:ء قػـةّ يةطةٍَ ٖاوغــةضّ نطز. ثاؾـإ شَاضةنةى بؤ

غةضزاْيهطزْى َٖيـعى )ؾـافعى( يـة طوْـسى )َةيـةنإ(و غـةضزاْيهطزْى )ؾـيَذ         :شةشةم
َوغتةفاى ظيٓـوآ( يةطوْسى )خـةتـآ( نة تاظة بةخؤىء فةودـة خةفيفةنةيـةوة ٖـاتبووة    
زةضآ بؤ مى ٖيَعى ثيؿُةضطة، وة غـةضزاْيهطزْى َاَؤغـتا َـةم َوسةؾنـةز َـةم غـايَض       

 ؾـاضةظووضيى "بة ضِةػنـةت بىَ":

( ثيَهـةوة بـة   11/7/1987ءةى ناى عبسايهطيِ قـازض خـسضة غـووض زةيَــآ: يـة)     نة 
طوْسى )طويٕ(و نـياى )نـاضؤر(زا نـوويٓة طوْـسى )َةيـةنإ( نـة باضةطـاى َٖيـعى         

 )ؾافعى( يـآ بوو.

زياضة يةو ناتةزا ؾةٖيس )ناى َةم ؾطيف سػشن(يـ "بةضِةػنـةت بـىَ" نـة ْاظْـاوى     
 ـةوآ بوو.)َةم بيَـسةْـن(ى ثيَـسضابوو، ي
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ثاؾإ يـة طوْـسى َةيةناْـةوة نوويٓــة طوْـسى )خـةتآ( بـؤ غـةضزاْى نـاى )ؾـيَذ           
َوغتةفاى ظيٓوآ( نة تاظة بـةخؤشء فةودةنةيـةوة ٖـاتبووة زةضآء، ؾـةوآ يـةمى ءإ      

 َايٓـةوة.

زوايى ٖةض يةضِيَـى )طويٕء ناضؤرء زؤيَى ؾاوضآ(ةءة طةضِايٓـةوة، يـة طةضِاْةوةَاْـسا    
هةاإ ضِةطةٍَ نةوتٔ نة ية زيوى ئيَطاْـةوة ءةى ٖاونـاضييهطزْى ٖيَـعى    نةْس بطايةنى زي

)ؾافعى( يةطةٍَ باضو ناضواْةنةياْسا ٖاتبووٕ، نة )ناى َةم ئةػنـةزى ٖـةْاضؤنآء نـاى    
 ؾـيَداوزةيةيى(ّ يةبريٕ. بيَػـتوٕؾـةضيف ءةضظيَطو ناى 

ــةوى ) ــؤ ؾ ــ  13/7/1987ب ــواْى "ضِةػن ــسى )زواوة(ةو َي ــة طوْ ـــ ٖاتيٓ ةتيى" (ي
 )َاَؤغتا َةم َوسةؾنةزى ؾـاضةظووضيى( بووئ.

ؾاياْى باغيؿـة َاَؤغـتاى ؾـاضةظووضيو ثـاف باضنطزْيـإ يـةمى ئيَُـة يـة طوْـسى         
ــسإ(و    ــسى )زواوة( طريغــابووةوةو، غــةضطةضَى )زةضظى ييَ )طــةيَوو( غــةضةجناّ يةطوْ

 )زةضؽ طوتٓـةوة( و ئاَؤشطاضييهطزْى خـةيَو بوو.

َيٓــاخإ(ى ٖاوغـةضى، ظؤض خعَـةتيإ نـطزئء نـة ظاْيــو       ئٓذا ؾــةو خـؤشء )  
نًَهـٔء زشويَٓـشن، بة ظؤض دٌءبةضطةناْى ثيَـساْائء، بؤيإ ؾـؤضزئء خؤَإ ؾؤضز، 
ثاؾـإ طوتى: زويَٓــآ باونِ ية َايَُإ بوو، ؾووتيى ؾاضةظووضيى ٖيَٓابوو، بةخوا زةبآ 

طوظةضاْـس، ءااـإ بطِيـاضزا ٖـةضنات     ٖةض ييَـو غؤٕ، ئيسى ؾةويَهى خؤاإ ثيَهةوة 
ئيَُة ية بٓاضى قةْسيٌ زاَةظضائء َٔ عةقًَِ بطِيى نة باضوزؤر يةباضو طوجنـاوة، ئاطـازاضى   
بهةَةوةو، ئةويـ َايَةنةى بيَٓـآ بؤ ئةوؾويَٓةى نة ئيَُةى ييَسةبشن، بةيّ بةزاخةوة نةْس 

زا 21/7/1987يِ زةبـآ يـة:   ضؤشيَو زواى ئيَُـة )بـةثيَى ظاْياضييـةناْى نـاى عبـسايهط    
بووبآ( ية ضَِيى طوْسى )زواوة( يـة تطانتـؤض نةوتـة خـواضآء َـطز، "خـوا بـة ؾـةٖيسى         

 ءةضططتبــآ".
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 ضءْيـةتى ِرؤيغــتِٓ بءالى ) ةَيــووى َاخءبشْــإ( و ثاعــإ )قةْنيٌ(:

ووضيى غةضةتا ثاف طةضِاْةوةَإ يـة)زواوة( يـة َـاَيى َاَؤغـتا َـةم َوسةؾنـةزى ؾـاضةظ       
بةتةْيا غواضى غـةيياضةى نطآ بووّ و، يةبةض باظطة  يةثيَؿـةوةبةضِةػنةت بآ ٖاطنةوة ضِاْيـةو، 

(نةى زةضبةْس ثيَـ طةيؿـتٓة باظطةنة زابةظيِ و بةثيَيـإ بة زاَئَ باظطةنةزاو بةغـةض  شعٝطر٠)
غـةضدازةنةو، زةغـتِ يـة    قةضاغى ظيَيةزا ضِؤيؿتِ و، ثاؾإ يةومى باظطةنـة ٖةيَطةضِاَـةوة   

غـةيياضةية ضِاططت و يةى ضِآ نووَة )بةغـتةغتئَ( َايَى َاّ سادى َوسةؾنةز بابى ناى َةم 
نة زايهى َٔ و زايهى وى خايَـؤظا و ثوضظإ، نـوْهة زايهـى زايهـِ     -ئةػنـةزى ٖةْاضؤنى 

ــا      ــطإ و بابي ــو و ب ـــئَ( خوؾ ــاٍَ سوغ ـــى وى )خ ــابى زايه ــةٍَ ب ــةؽ( يةط ـــة ب ٕ )ْةْه
 .-)ئةػنـةزةقيت( بووة، خوا ية ٖةَوويإ ببووضآ و ديَطـايإ بةٖةؾــت بآ 

بةزواى ناى )خــسض عبـساهلل قـةضة( بـطازةضى زيَػـــؤظّ زا       ئةػنـةزّئٓذا يةوىَ ناى َةم 
ٖـات و، بطزيٓيـة طوْـسى      -نـة قةَةضةيـةنى غـووض بـوو     -ْاضزو بةخؤى و غـةيياضةنةيةوة  

اى )فةقـآ َيٓةى ؾـيَداوزةمٕ( نة بةئةغأل َاَةف بوو، بةيّ بة )شاضاوآ( َايَى ضِةػنةتيـى ن
 .ْاغطابووْاظْاوى )ؾــيَداوزةيةيى( 

ئٓذــا يــة )شاضاوآ( وة َــٔ و نــاى َــةم ئةػنـــةز بــة غــةياضةييةنى غتيَؿــٔ نــووئ بــؤ 
)غٓسؤيٕ( بؤ َايَى )َاَؤغتا عةيـى ئاوةشيَى(ى َةمى طوْس، ثاؾإ ية قـةضاة طوْـس يـةْيَو    

يَعى ؾـيٓاوضز، نةْس بطايةنى قةمَزظآ ٖاتٔء بيٓئُء بةيعة: ييَـوةضططتٔء، ثاؾـإ بـة    ثةض
طةمَبةيةى نة بة ناى )عبسايوٖاب( نةضنوونيى بوو، طةضِايٓةوة بؤ )شاضاوآ( بـؤ َـايَى َـاّ    
سادى ـُـس بابى ناى َةم ئةػنـةزى ٖةْاضؤنـآ نة نيَؿـتى غاواضى غووضيإ يــآْابوو،  

ــيَـ ْ ــسى ث ــاى )   ئي ــةضةو مى )غةْطةغـــةض(و ئؤضزوط ــإ خــواضز و، ب ــصى ؾــيَوإ ْاظن ويَ
ــصى ؾــيَوإء   توةغــووضإ( بــةضِآ نــةوتشن و، يــةْيَو بةغــتى ضِووبــاضى )بةغـــتةغتئَ( ْويَ
خةوتٓاظنإ بة نوضتهطزْةوةو نؤنطزْـةوة )قكـط و غنـع( نـطزٕء نـوويٓة )توةغـووضإ(و،       

نةْس ناى َةميةنى زةقنـةضى ثؿــسةضةضِةقة، نـة   يةويَؿةوة ثاف ٖةْسيَو قػـةو باؽ يةطةٍَ 
 وةى بيَتــةوة يازّ ٖةضناّ يــة:
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ايسئ و َال عبسايفتاح و َال ئةػنـةز سادى عبساهلل، يةطةٍَ بـووٕ ٖـةض   عال٤ َاَؤغتا َةم 
َاخؤبعْإ بةضِآ نةوتشن، بةيّ ْةنوويٓة ْيَو طوْـسو نـوويٓة    طويَووىئةو ؾـةوة بةضةومى 

 وْـسى )ظةْطـةٕ( نة زةنةويَتـة ضِؤشئاواى)ظيٓـووى َاخؤبعْإ(.ٖةواضطةيةنى ط

زيــاضة يــةويَـ يةطــةٍَ شَاضةيــةى يــة طةجنــةناْى طوْــسى طــةيَووى َاخؤبعْــإ بةيَيَٓطــة  
)َوعس(َإ ثَيهـةوة زاْــابوو، ئـةوةبوو بـة بيـاْووى زاضنـطزٕ و ئيؿــو نـاضى نـةشونَيــو          

ــ  ـــووٕ و، ث ــةخؤيإ و ئيَػــ ةناْياْةوة ٖاتب ـــة:  ب ــإ بةيعـ ـــةنطزمن بؤي ــسيَو قػـ اف ٖةْ
 ييَوةضططتٔء، ئةوداض بةضةو قةْسيـٌ بةضِآ نةوتشن.

ــةْاضؤنآ     ــةم ئةػنـــةزى ٖ ــاى َ ــة ن ـــةفةضةّ ي ــةّ غـ ــةناْى ئ ــة وضزةناضيي ـــو ي ٖةْسيَ
 وةضططتـووٕ، نة تةْيـا ئةو ٖاوةيَى ٖـةَوو غــةفةضةنةّ بوو.
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 ويََََََََََََََصـتـطة شــةرةكيـيةكاىي ذيــاىى ثيََََََََََََََصــنةرطايةتيـيه، 

 1771/  1/  3بـةر لـة رِاثــةرِييى بةٍــارى8 
 

غايَةى ثيَؿـُةضطايةتييِ  بة باؾى زةظامن بةضيةوةى بهُة ْيَوءضزةناضييةناْى ئةو غآ نواض
قؤْاغـةى  ، ئاَاشةيةى بهةّ بـة ءيَػـتطة غـةضةنييةناْى ئـةو     5/3/1991بةض ية ضِاثةضيٓى: 

(ةوة سيػـابى بهـةئ "نـوْهة ٖةضيـةو     ٔإػتسعا٤ تةَةمن،نة ئةطةض ية ضؤشى خؤسةؾــاضزإ ) 
(ةوة تـانو:  4/4/1987ناتةوة َٔ خةضيهى ظةَيٓةغـاظيى بووّ بؤ نووْةزةض" ئةوة يـة: ) 

( زةناتة نواض غاٍَ َاْطيَو نةّ، بـةيّ ئةطـةض يـة ضِؤشش بةضِيَهـةوتِٓ بـةضةو      5/3/1991)
(، ئةوة زةناتة غـآ غاألء ٖةؾت َـاْـنء  20/7/1987بهةئ، ءاتة: ) نيـاوة، سيػابى

ْيو، ئةويـ بةَةبةغتى ئةوةى ْةخؿـةى ئةو غآ نـواض غـايَة طـطْـنء ٖةغـتياضو زشواضةى     
 تةَةمن، بةطؿـيت يةبةضناو بآ:

ــٓسؤيٕء   7/1987/ 20 -1 ـــتةغتئَء شاضاوةو غـ ــةضزاْى بةغـ ــاف غـ ــةوتِٓ ثـ بةضِيَهـ
 ئةسـُةزى ٖةْاضؤنآ زا يـة )ضِاْيــة(وة بـؤ نـووْةزةضء     تووةغووضإ، يةطةأل ناى َةم

تيَجةضِبووظنإ بة )طةيَووى َاخؤبعْإ(ء نويَػـتإء ٖـةواضةناْى )غـريْآ(ء )َاييَــذ(ء     
 )خطِْـسؤأل(ء باظاضِى )ؾـيَذ ئايـ(زا.

طةيؿتُٓإ بة ٖةواضى )ْـاظاوا(ية نة َايَى سادى دةوٖةضئاغاى ييَوشآ  25/7/1988 -2
ض خاْى ٖاوغةضّ(ى ييَبـوو، "خوا ييَيـإ خؤف بـآ" نـة ثـيَـ نـةْس     )خايَى ضوخػـا

ضؤشيَو ناى عبسايواسـسى بطاّء ناى فةقآ سةغةْى ؾةٖيس، ٖاوغةضَيإ طةياْـسبووة  
 ئةوآ، بةخؤشء غـآ َٓسايَةنةَاْةوة: بةغؤظ، ثريؤظة، َوسةؾنـةز.

باضةطايـةنى  بةضِيَهةوتُٓإ بؤ طوْسى )نةوثـةضِ( يـة ْعيـو )خاْـآ( نـة       1/8/1988  -3
 غـةضةنيى بعووتٓةوةى ئيػـالَيى يـيَبوو.
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ْــاضزْى َةفطةظةيــةى نــة ٖــةضناّ يــة: )ؾــةٖيس َاَؤغــتا عبــسايطػنٔ   19/8/1987 -4
يؤتةضيوء ناى عبسايهطيِ قازض خسضة غووضو، ناى تةٖا سادى ظاٖري(ى تيَـسابووٕ بـؤ   

 )قةي توونإ( بؤ زاَةظضاْسْى بٓهـةى ٖيَعى سـةَعة.

خاْوو ططتٔء َـاأل زاْاظنـإ ية)ْةغـةزة( بـةٖؤى نـاى )َـةم        8/1987نؤتايى َاْطى  -5
 غـةؽنإ(ةوة، يةطةأل َايَى َاَؤغتا سةغةٕ بابةنطزا ثيَهــةوة.

بــوومن بــة ئةْــساَى ؾــاْسى بــايى بعووتٓــةوةى  9/1987ْيــوةى يةنــةَى َــاْطى:  -6
 ( يةطةأل :إتساق١ٝئيػـالَيى بؤ ئةجناَساْى ضِيَههةوتٓٓاَة )

ــةنيَتيى ْ ( أ ــة   )ي ــو )زؤيَةنؤطـــة( ي ـــة ٖــةواضى )طــويَعآ( ْعي ــة ٖاويٓ يؿــتيُاْى( ي
 نوضزغـتاْى ئيَطإ.

 )سيعبى غؤغياييػتى نوضزغتإ( ية طوْسى )ناومٕ(.   ( ب

 )ثاضتى زعنونطاتى نوضزغتإ( ية طوْـسى )ضِاشإ(.  ( ز

ــة     23/9/1987  -7 ـــعى ســةَعة ي ــاى ٖيَ ــةضةو باضةط ــةّ ب ــؤ دــاضى يةن بةضِيَهــةوتِٓ ب
طةأل َةفطةظةيةنـسا، نة ٖةض ناّ ية َاَؤغـتا سةغــةٕ بابـةنطو ؾـةٖيس     قـةيتوونإ ية

 َةم ؾـةضيفِ يةطةيَسا بووٕ.

ــاْطى:   -8 ــةضةتاى َ ــايى    10/1987غ ــاْسيَهى ب ــةوةى ؾ ــة نؤبووْ ــساضيهطزمن ي بةؾ
ــةوةى ئيػــالَيى يةطــةأل بةضثطغــى قــةضاضطاى ضِةَــةظإ )ئاغــاى   ايكــسض(زاو  ٚبعووتٓ

 ْةبطزْو ثاغـساضإ، يةطةأل خؤَاْسا.َؿتوَطِنطزظنإ يةغـةض بطزٕء 

بطزْــى ٖاوغــةضّء َٓسايَــةنإ بــؤ قــةيتوونإء َــاأل  10/1987غــةضةتاى َــاْطى:  -9
 زاَةظضاْسظنإ يةوآ، ءيَطِاى َايَى نـةْس بطايةنى زيهـةف.

زاْطامن بة ئةْساَى غةضنطزايةتى )نة ئـةونات غـةضنطزايةتى ضِؤيَـى     18/10/1987  -10
ٓى( ية نؤبووْةوةيةنسا نة ية ؾـاضى )غـٓة( ئةجناَـسضابوو،    َةنتةبى غـياغـييؿى زةبي

( 30( نـةؽ زاْطابـووٕ بـة ضِاويَـص يةطـةأل غـى )      15بةيّ َٔ يةوآ ْةبووّء، ثـاظزة ) 
 نةغسا، دطة ية ضِابةضى طؿتى دةْابى َاَؤغـتا َةم عومسإ "خوا ييَو خؤف بآ".
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ــةَى 12) 4/10/1987  -11 ـــى يةن ــةوةو باْط1408ٗى ضِةبيع ـــتهطزْى ى( نؤنطزْ يَؿ
 ميةْـة غياغييةنإ بةبؤْةى يازى يةزايهبـووْى ثيَ ـةَبةضى خواوة ية قةيتوونإ.

، دةويةيةنى يةى َاْطى ية قةيتووناْةوة بـةضةو  24/12/1987 -25/11/1987  -12
ــةيَوو(ء    ــةتو(ء )ؾــةزةيَة(ء )غــةضطةيَوو(ء )بةضط ــة(ء ْاونــةى )داف ــةضةى َةضط )ب

 ٖتس. ...)ظةضظى(ء

طويَبيػــتبووْى ٖــةوايَى نيُيابــاضاْهطزْى ٖةيَةظــةو زةوضوبــةضى يــة  16/3/1988  -13
 ضازيؤى زةْطى ئيَـطاْةوة.

زا طرياْـى  19/3/1988زةغـتجيَهطزْى ثطِؤغـةى بةْاو ئـةْفاٍ و يـة    18/3/1988  -14
 غةضنطزايةتى يةنيـةتى.

نطزْةوةى بٓهـةى زووةَى ٖيَعى سـةَعة ية)بةضى ئةبووبـةنطة(ى   4/1988َاْطى:   -15
بةضاْبةض قةيتوونإ يـة)نوضِنآ نـاوآ(ء، ثاؾـإ طواغـتٓةوةى بـؤ )بةغـتةَةية( يـة        

 غةضووى طوْسى )ئاؾـكويَهة(ةوة ية ْاونةى ْاوزةؾـت. 

ى ضِةَهـإ  يةنةَشن ٖيَطؾى  ضِشيَِ بة غـوثا و داؾـةوة بـؤ غـةض طـطز      24/5/1988  -16
 وؾهاْى.

بةغتٓى نؤْططةى نـواضةَى بعووتٓـةوةى ئيػـالَيو يـة      6/1988غةضةتاى َاْطى:   -17
باضةطاى َٖيـعى )خـايس( ية طوْـسى )بطايـة( يـة ْاونـةى )ؾـًَيط(ى غـةض بـة قـةظاى         
ثيَٓذوئَ، نة َٔ خؤّ ْةنووّء ؾـةٖيس َـةم ؾـةضيف بـة ْويَٓةضايـةتيى َـٔء ٖيَـعى       

 صاضزْى غـةضنطزايةتييسا، َٔ ظؤضتطيـٔ زةْطِ ٖيَٓـابوو. سةَعة  نوو، وة ية ٖةيَب

ــطإ بــؤ ؾــاضى غـــةضزةؾت بــة   18/7/1988 -18/6/1988 -18 طةؾــتهطزمن بــؤ ئيَ
َةبةغــتى ناضةغــةضنطزْى ٖاوغــةضّ نــة يــةوآ ظاْــطا نؤضثــة يــة غـــهيسا َــطزوة،  

 ناضةغـةضى بؤنطاء َاْطيَهُـإ ثيَهــوو. 
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ةضّ نة َوسةؾنةزيؿـيُإ ثيَبـوو(و، نةْس طةضِاْةوةَإ )خؤّء ٖاوغـ 19/7/1988  -19
 بطايةنِ يةطةٍَ بووٕ، ؾـةٖيس َاَؤغتا عبسايطػنٔ يؤتةضييـإ يةْيَوزا بوو. 

نؤبووْةوةنطزمن بة ئةْـساَاْى ٖيَـع يـة بـاضةى نـؤْيةتيى       20/7/1988-19ؾةوى   -20
 بةضةْطاضبووْةوةى ضشيَُـةوة.

ِء بؤغـةزاْاظنإ بـؤ ضشيَـِء    زةغتجيَهطزْى ٖيَطؾى غـوثاء داؾى ضشيَ 20/7/1988  -21
 ؾهاْسٕء ضِاوْاْيـإء تؤثباضإ نطاْـُإ. 

 بةضزةواَبووْى ؾةضِو ٖيَطؾـةناْى ضشيَِء ؾةٖيسبووْى نواض بطاَإ. 21/7/1988  -22

نؤيَهطزْى ططزى ضِةَهـإ و بـةضِيَهطزْى خيَعاْـةناظنإء     23/7/1988 -22ؾةوى    -23
 اضةنإ بؤ زيـوى ئيَـطإ. بطيٓساضةنإ بؤمى بةغـتةَةية، ثاؾـإ بطيٓس

نؤيَهطزْى قةيتوونإء طواغتٓةوةى باضةطاى ٖيَـع بـؤ    24/7/1988 -23ؾـةوى   -24
 بةغتةَةيةء طريغاْةوةى خيَعاْةناْيؿُإ ية نويَػـتاْى )خواضى(.

 قويَةؾـةضِيَو ية )نةيَةنشن(. 8/1988ْيَوة ضِاغتى َاْطى   -25

ــانو  24/7/1988   -26 ــة )نة  17/9/1988تـ ــةوةَإ يـ ــاييَذ(ء  َاْـ ــةنشن(ء )َـ يَـ
)طؤضطيػـوآ(ء )خطِْسؤأل( ثاؾإ بطزْى باضةطاناظنإ بـؤ )ؾـيَذ ئـايـ(، يـة زةوضى     

 (يؿـةوة بةضيَهطزْى خيَعاْةناْـُإ بؤ ْةغـةزة. 8نؤتايى َاْطى )

طواغـتٓةوةى باضةطـاى ٖيَـعى سـةَعة بـؤ )ْـُيَٓذــة(ء        9/1988نؤتايى َـاْطى:    -27
 ية ْيعيو ؾـاضى )خاْآ(.)بازيٓـاوآ( ية نوضزغتاْى ئيَطإ 

نؤبووْةوةى فطاواْـى بعووتٓـةوة يـة ْووغـيٓطةى ثةيوةْسييـةنإ يـة        27/9/1989  -28
)غـةقع(ء زاْطاْى بةْسة بـة ئةْـساَى َةنتـةبى غــياغى، ثـاف ضِؤشَيـو زوانةوتٓــى        
بةْـسةء ٖةضزوو ٖيَعى سةَعةء ؾـافيعى، ية غؤْطةى نـةْس طًةييةنـةوة نـة يـةنيإ     

 إ بوو يةو نؤبووْةوةيـة، نة ءةى نؤْفطِاْػـيَو ءابوو.ئاطازاضْةنطاْةوةَ
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ــت(ء     12/11/1988  -29 ــؤ )غةضزةؾ ــُإ ب ــعو َايَةناْيؿ ــاى ٖيَ ــتٓةوةى باضةط طواغ
 زاَةظضاْسْةوةى باضةطاى ٖيَعيؿـُإ ية َعطةوتى: )سادى ضِةغووأل(. 

بطِياضزإ بة نوؾتٓى )عوَـةض بـاثري(ى بـطاّ، يـة تؤَيـةى ؾـةٖيس عـةصن         3/5/1989  -30
ةغووٍَ زيَطةييـسا، نة بة ٖؤى ٖةواأل ييَــسإ )اخبـاض(ى عوَـةضى بطاَـةوةو، ضشيَـِ      ضِ

 ططتىء يةغـيَساضةش زا.

 يةزايهبووْى َٓـسايَى نواضةؾنإ )عبسايطػنٔ( ية غةضزةؾت. 4/6/1989   -31

نؤبووْةوةيـةى بـؤ نانػـاظيهطزٕ يـة بعووتٓـةوةى       1989ْيوةى يةنـةَى غـايَى:      -32
طاْةوةى يةميــةٕ ئيَُةَاْاْــةوة، ثــاف ٖــةويَى بةمضِيَــسابطزْى ئيػـــالَييساو ٖةيَوةؾــيَٓ
 يةميةٕ نةْس نةغيَهةوة.

 نووْـة ئيعتيهافيَهى بيػـت ضؤشةوة، ية َعطةوتى: سادى ضِةغوويَسا.  -33

ٖاتٓـى با ء زايهِ "خوا ييَيإ خؤف بآ"ء بطاو خوؾـهةنامن بـؤ    1989ٖاويٓـى:   -34
 غةضزةؾت.  زيوى ئيَـطإ، ْيؿتةدى نطاْيإ ية ؾاضى

طواغتٓةوةى بٓهةى ٖيَعو َايَةناْـُإ بؤ طوْسى )خسضاوآ(  1989نةؾى ٖاويٓـى:   -35
 نة ٖةض خؤاإ ئاوةزاظنإ نطزةوة.

غةضزاْى ؾاْسيَهى بعووتٓةوةى ئيػـالَيى بؤمى بـةضِيَع َـاّ    1989نةؾى ٖاويٓى:    -36
 . دةمٍ، بةَةبةغـتى ثيَو ئاؾٓابووْى ظياتط، ية طوْسى )قامسة ضِةف(

ططشيىء ْاَةء ْاَةناضيى ْيَوإ بةْسةء َاّ دـةمٍ يـة    1989نؤتايى نةؾى ٖاويٓى:   -37
( بةضةء زوا، ثاؾـإ ناضةغـةضنطاْى نيَؿـةنة بـة تةغنيـسنطزْى بةْـسة       5/9/1989)

 يةميةٕ ضِابةضى طؿـتى )َاَؤغـتا َةم عومسإ(ةوة "خوا ييَو خؤف بآ".

ى ضِاويَصى يةنططتوو( بـة غةضثةضؾـتياضيو   ثيَهٗيَٓـاْى )نؤضِ 1990غةضةتاى غايَى:    -38
 بةْسة، بؤ نانػاظيوء طؤضِاْهاضيو يةْيَو بعووتٓـةوةزا.

 ْووغشنء ناثهطزْى نتيَبـى )زةضزو زةضَاْى بعووتٓةوةى ئيػالَيى(. 1990غايَى:   -39
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 ْووغشنء ناثهطزْى نةْس نتيَتء ْاَيًهةيةى: 1990-1989غايَةناْى   -40

 خوا نووٕ( .)ضِيَطاى قايَض بووٕء بةضةو  - أ

 )ضِيَبـاظى ثيَ ةَبةض ناَةيـة (.  - ب

 )نوضزغتإ بؤءيَطإ بوو و نؤٕ ئاوةزإ زةبيَتـةوة  !(.  -ز

بةغتٓى نؤْططةى ثيَٓذةَى بعووتٓـةوةى ئيػالَيو ية طوْسى )زظيَـى(   13/6/1990  -41
 غـةض غٓووضى ئيَطإ. 

 ـسضاوآ(. يةزايهبووْى َٓـسايَى ثيَٓذـةؾنإ )فاتيُـة( ية )خ 15/12/1990  -42

ْووغـشنء بةونطزْـةوةى ْاَيًهـةى )سـونُى طةضِاْـةوةى       1991غةضةتاى غايَى:   -43
 شيَطْريى تاغـووت(.

ــة      5/3/1991  -44 ــاضى ضِاْي ــة ؾ ــتإ ي ــةَاوةضيى نوضزغ ــةضِيٓى د ـــتجيَهطزْى ضِاث زةغ
 )زةضواظةى ضِاثةضِيـٔ(ةوة. 
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ـواٌ  ضـةىد بيـرةوةريـيةكى ىيَََََََََََََـَ
 11/1765و كؤتـايي ماىطــى 01/5/1765 

 

(ى شياْى ثيَؿـُةضطايةتييِ ثيَـ ضِاثةضِئ زةططيَتـةوة، 10-1: )نة ءيَػتطةناْىئةو َاوةية 
 بريةوةضيو ظؤضى تيَسإ نة بة ؾـايػتةى ئاَاشةثيَهطزْيإ زةظامن; ئةواْة شَاضةيةنيـأْ:

 : ِرؤَيـى جواَي ـزاْةى  ةجنــاْى  وْــنى ) ةَيــوو(

زاو ثاؾـإ يةطـةأل نـاى َـةم ئةســُةزى      20/7/1987ية ضِاْيـةوة يـة   بةضِيَهةوتِٓثاف 
ٖةْاضؤنآ ية بةغتةغتيَٓةوة نووْـُإ بةضةو طوْسى طةيَوو، يةنػةض ْةنوويٓـة ْيَو طوْس، ية 

يـة طةجنـةناْى    20 -15ؾيويَهى ضؤشئاواى طوْسزا نة ثيَؿ  وازةَإ يةطةٍَ زاْابووٕ يةطـةٍَ  
نة بةخؤيإء ئيَػـ ةناْياْةوة ٖـاتبووٕ، يةنسيــُإ ططتـةوةء، ثاؾـإ شَاضةيـةنيإ       طوْسة

ــاييَذ(و        ـــريْآ(و )َ ــسيٌ ءةى: )غ ــتاْةناْى قةْ ــةواضو نويَػ ــةضةو ٖ ــاتٔ ب ــةيَُإ ٖ يةط
)خطِْـسؤٍَ(و ثاؾإ ية باظاضِى )ؾيَذ ئـايـ(ةوة نـوويٓة ٖـةواضى )ْـاظاوا( نـةَايَى سـادى       

ٖاوغةضَى ييَبوو، ٖاوغةضيؿِ )ضوخػـاض خإ( نةْس ضؤشيَو دةوٖةض ئاغاى ييَوشآ خايَى 
 بوو طةيؿـتبووة ئةوآ.

ؾاياْى باغيؿة ٖةيَويَػتى ئةو طةجناْةى َاخؤبعْإ يةوناتـةزا فيساناضييـةنى طـةوضةبوو،    
نوْهة ئةطةضى بةٖيَـع ٖةبوو نة يةغـةض ئةوة بطريئَء ططفتاض بزن، ٖـةض ييَـطةوةف زةَـةوآ    

ةَإ ٖةيَويَػتى دواَيَطاْةو فيساناضييـاْة ية شَاضةيةنى باف يةطةجنـةناْى  ئةوةف بًَيَِ: نة ٖ
ــإ(و      ــةيَهى )زووطؤَ ــةت خ ــةبوو، بةتايب ـــسا ٖ ـــسةضة ضِةقة(ؾ ــةى )ثؿ ــسةناْى زيه طوْ

 )ظةْطةٕ(، بةيّ يةوناتةزا تةْيـا ئةواْةى )طةيَوو(َإ ئاطازاضنطزبووةوة.
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ـٓساْةو دواَيَطاْةى ئةو َايَة َةضِزاضاْةى يةو ٖةضوةٖا ْانطآ ييَطةزا باغو ٖةيَويَػتى بةخؿ
ٖةواضو نويَػـتاْاْة ثيَياْسا ضِةتسةبووئ، ْةنةّ، نة ءةى نوضزةواضيى زةيَئَ: ٖيَٓسة غـةخيو 

 بووٕ، ْاْيَـوء طايةنيإ ثآ ءةى يةى بوو.

 َاّ َـةالى باديٓـاوآى بيـزةوةرييةنى نءَـارى َةٖــابــاد :

ــةوةىزواى  ــة)ْاظاوا(ة ئ ــةوةى  ي ــةضِ( بةضِيَهــةوتشن نــة باضةطــاى )بعووتٓ ــةضةو )نةوث وة ب
ئيػــالَيو(ش ييَبـوو، ية طوْسى )بازيٓاوآ( مَإ زاية َايَى َاّ َةم "خوا ييَـو خؤؾـبآ"   
خةظووضى َاَؤغتا َةم ضِةغوويَى فةحتى ضِاز، ئيُـاّ دوَعةى ثيَؿووى خاْآء، يـة غـياقى   

ى غـةضزةَى نؤَـاضى َـةٖابازى بـؤ طيَطِايٓـةوة، نـة       نةْس قػةيةنى َيَصووييسا بريةوةضييـةن 
 تيَسايـة، بؤية ييَطةزا زةيطيَطَِـةوة: طةوضةىثةْسيَهى  زةضؽءثيَُواية 

 طوتـى:

ناتى خؤى ية غةضزةَى نؤَاضى َةٖاباززا نة َٓيـ ثيَؿـُةضطة بووّء ٖيَعى غــواضةَإ  
يْـسو يـةو ناتةؾـسا    ٖةبوو، ئةغـح غـواضةنإ بـة ْـةظَيَهى تايبـةت ئةغـجةناْيإ زةدوو      

ؾـيعطيَهيإ بة ئاواظيَهى تايبةت زةطوت، ئةغجةناْيـ بةٖةَإ ئاٖةْـنء ئـاواظى ؾـيعطةنة   
 زةضِؤيؿسن، غةضةتاى ؾيعطةنةف ئاوابوو:

 سوونــةٕ ٖةَيــنةٕ ئاآليـــة
 ئيضـــتايـيـٔ ثي غــــــةوايــة
 بء نـوردإ ىةى بـاب ىايـة

 َٓيـ زةيَيَِ:

ضِووٕء عةياْة، غـتايشنء ضِووؽء غـؤقنيةت نـييإ بةغــةض ٖـةضناّ يـة       ية ٖةَووميةى 
)قاظش َوسةؾنةز(ى غةضؤى نؤَاضى َةٖابازو )دةعفـةض ثيؿـةوةضيو(ش غـةضؤى نؤَـاضى     
ــةضعيياْةو      ــسيو ْاؾ ــاوى بةضشةوةْ ــة ثيَٓ ــؤٕ ي ــا، ن ــاواناْيإ ٖيَٓ ــاضة غ ــإء نؤَ ئاظةضبادن

 يةغـةضْإ!غتةَهاضةناْياْسا ثطزيإ بة ئاوزازإء نـةويإ 
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 زةضيؿهةوت نة ئةواْةى غتاييٓيإ بة باب ظاْيبوو، نةْس غاويًهةو خؤف باوةضِبووٕ!

نة بةزاخةوة ئيَػتاف يةطةيَسابآ ئةو غازةيوء خؤف باوةضِييـةى غـةضنطزايةتيو غياغـيو    
نوضز بة ظميَعةنإ، ٖةض بةضزةواَة، بة ثيَهـةواْةى فةضَووزةنـةى ثيَ ةَبـةضةوة "قـًى اهلل     

ٟ   غًِ" عًية و ًِعَدغو ايعُخَٔ َٔ دشر ٚاسعٍد َعرتنيص رٚاٙ ايبؼعار ، ءاتـة: ئيُاْـساض   طال ٜو
زووداضإ ية نوْيَهةوة ثيَيـةوةْازضآ، ئيَُـة نةْس داض ية نوْيَهةوة، يإ يـة نـةْس نـوْيَهى    

 ءةى يةنـةوة، طــةظضاوئء ثيَـوةزضاوئ!

ٍ  ٖةرنــــــاّ يــــــة: يةني تــــــى  ى ثـــــارتيى ِري ههــــــةوتٓٓاَة ئيُشانـــــزدٕ ية ـــــة
 صـءعـياييضــتنا:

زا ؾـاْسيَهى بعووتٓــةوة ثيَهٗيَٓـطا نـة بةْـسةف تيَيـسا       9/1987ية ْيوةى يةنةَى َاْطى 
 ئةْساّ بووّ، بة َةبةغتى غةضزاْهطزٕء ضِيَههةوتٓٓـاَة ئيُعانــطزٕ:

يةطةٍَ )يةنيةتو ْيؿتيُاْيو(زا يةباضةطاى َةنتـةبو غياغـييإ، نـة يـة ٖاويٓةٖـةواضى       :يةك
 ـعآ( بوو، ْيعيو )زؤيَةنؤطــة(.)طويَ

 عااٌدى بشووتٍاةوة :

 َاَؤغتا َةم عةصن عبسايععيع "خوا ييَو خؤف بآ". -1

 َاَؤغتا َةم ؾيَذ َوسةؾنةز بةضظجنيو "خوا ييَو خؤف بآ". -2

 ناى غـةيس ْةغنةززئ ٖةيَةظةيو. -3

 عـةصن باثــري. -4

 عااٌدى يةكياةتى :
 زنتؤض فوئـاز َةعكـوّ.  -1

 زبـاة. ْااَِاَؤغـتا   -2

 ئـاوات عبساي فـوض.  -3
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 يةطةٍَ سيعبو غـؤؾياييػتسا ية طوْسى )نـاومٕ(. :دوو

 ؾاْسى ثيَؿوو، دطة ية ناى غـةيس ْةغنةززئ. ٖةضؾاْسى بعووتٓةوة 

 عاٌدى صؤعياليضت:
 ناى ضِةغووٍ َاَةْس غهطتيَطى سيعب، "خوا ييَى خؤؾبآ". -1

 خايَة غةيس نانة. -2

 َاَؤغتا غةعس، "خوا ييَى خؤؾبآ". -3

 َ: يةطةٍَ ثـاضتى زعنونطاتى نوضزغتاْسا ية طوْسى )ضِاشإ(.سـى

 عااٌدى بشووتٍاةوةى ئيضاالويي :
 َاَؤغتا َةم عةيـى عةبسويعـةظيع، "خوا ييَى خؤف بآ".  -1

 َاَؤغتا َةم ؾـيَذ ـةؾنةز بةضظجنى "خوا ييَو خؤف بآ".   -2

 ـةصن بيـاضةيى، "خوا ييَى خؤؾبآ".َاَؤغتا َةم ع  -3

 َاَؤغتا ؾـيَذ عةبسويًةتيف ءاشةيـو، "خوا ييَو خؤؾبآ".  -4

 عـةصن باثـري.  -5

 عااٌدى ثاارتاى : 
 ناى َةغـعووز بـاضظاْو. -1

 ناى عـةصن عةبـسويَة.  -2

 َرياْى. فاضٌناى  -3

ؾاياْى باغيؿـة ئةو ٖةْطاوةى بعووتٓـةوة، ٖـةْطاويَهى غياغــيى طـطْـن بـوو و بـووة       
يةميــةٕ غياغــييةناْى غــةض طؤضِةثــاْى نوضزغــتاْةوةو،  ثيَهطاْــىَايـــةى ظيــاتط ئيعــترياف 

ضِةويٓـةوةى تطؽء زيَةضِاونةى نةغـاْيَو نة ثيَياْوابوو، بعووتٓةوةف بة َةضةزى )يةؾـهطى  
 ئيػـالَيى( زةبطزضآ!
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ٖةضوةٖا بووة َايةى بةضناوضِووْبووْةوةى ميةْـة غياغـييةنإ بةضاْبـةض بـة بعووتٓـةوةو      
 قيـازةنةىء ئاَاجنةناْىء...ٖتس.

ــةو غــآ ميةْةؾــسا ضِيَههةوتٓٓاَــةى ْووغــطاو ئيُعانــطاو،    ــة يةطــةٍَ ٖــةضناّ ي ٖةيَبةت
ـ     ةوةى ديَـى  نؤبووْةوةنإ ية نةفء ٖةوايةنى ئيذابيىء ٖـئَُء ئاضاَـسا بةضِيَوةنـووٕ، ئ

َٓيـ بوو ية نؤبووْةوةناظناْسا، ئةوةبوو نة ٖةْسيَو ية َاَؤغتايإ ْونتـةو   طًـةيىتيَبيٓـوء 
قػةى غـوعبةتء فؿــكياتيإ ظؤضبـوو، ٖةضنـةْسة َٓـيـ زشى قػـةى خـؤفء ْونتــةو        

إععط نالَعو َعٔ ايعُععوساغ بكععدر َعا تعطعٞ طعاَعو َعٔ        ثيَهـةْشن ْيِ، بةيّ طوتطاوة: )
 ءاتا: با طايَتـةو قػـةى خؤف ية ئاخاوتٓتـسا، بة ئةْساظةى خويَى خواضزْـت بآ!( ايعًُض

ٍ  بةرثزصـى         بةعنارييهزدمن يـة نءبووْـةوةى عـاْني هى بـاآلى بشووتٓـةوة ية ـة
ٍ  خـءدا     ذو القـــدز قـةرار اى رةَـةسإ ئاشــاى ) (دا و َغـــتوَِزَإ يةصـةر ية ـة

 ْةبزدْى ثاصــنارإ :

(زا ية ؾاضى غٓة بةؾساضيى نؤبووْةوةيةنى ؾاْسيَهى 1987(ى )10)ية غةضةتاى َاْطى 
بايى بعووتٓةوةّ نطز نة َاَؤغتا َةم عومسـإ ضابـةضى طؿـيت، غـةضؤنى بـوو، يةطـةٍَ       

 ( بةضثطغى ئةوغـاى قةضاضطـاى ضةَةظاْـسا. ٚ ايكععدر)ئاغاى 

ى ضشيَُـى بةعػـى   زياضة ئةوناتة نؤَاضى ئيػـالَيى ئيَطإ بةطؿيت ٖاوناضى ئؤثؤظيػـيؤْ
 زةنطزو، ئيَُةف ءةى بعووتٓـةوة ثؿـهيَهُإ ثآ زةبـطِا.

ئٓذا ناتيَو قػة ٖاتة غـةض ئيَُة ءةى ٖيَعى سـةَعة، نة تاظة باضةطاَإ ية)قةيتوونإ(ى 

ايكسض( يـة بةضاْبـةض ٖاوناضييهطاظناْـسا، زاواى نـطز نـة        ٚنطزبؤوة، )ئاغاى  قةْسيٌبٓاضى 
 ؤ يةطةٍَ خؤَاْسا ببةيـٔ، َٓيـ طو:: ْاتواْشن ئةوة بهةئ!ب ثاغـساضيإشَاضةيةى 

طوتى: ئةزى بؤنى سيعبةناْى زيهة نـة ئيػـالَييـ ْـشنء مئـيهٔ، نةنـو ئـةودؤضة       
 زةنةٕ، خؤ ئيَوة يةثيَؿ ٕ ! ٖاوناضييـاْةَإ

 طو:: ئيَُة ْاتواْشنء ٖةضنةغـةف بة عةقًَى خؤى بةضِيَيـةزا زةضِوات!
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 اْيـ طوتى: تؤ بؤنى ئاَازةى ٖيس ٖاوناضييـةى ْى !يةنيَو ية َاَؤغتاي

طو:: َاَؤغتا! ْانطآ يةنةَشن ؾتيَو نة بؤ ئـةو خـةيَوء دـةَاوةضةَاْى بـة زيـاضيوء      
ضظطاضيـإ بهـةئ، ثاغـساضى ئَيـطإ بـآ، ئيَُـة ٖـةتا ئيَػـتا          زةَاْـةوآ خةيت زةبةئ، نة 

 ُإ بةزبشن زةبٔ!نامنييةنى ئةوتؤَإ ْةنطزوةو، خةيَوء دةَاوةضةنةَإ ييَ

 ايكسضيــ طوتى:  ٚئاغاى 

 باؾة َازاّ ئيَوة ئاَازةيى ٖاوناضييهطزْـُاْتإ ْيـة، ئيَُةف ٖاوناضييتإ ْانةئ!

 َٓيـ طو:: بيَُٓةتشن ٖاوناضييُإ َةنـةٕ!

 طوتى: ئاخط نؤٕ بةضِيَوةزةنـٔ 

ييُـإ زةنـةٕء،   طو:: بةضِيَوةزةنشن، ثؿـتُإ بة خوا قايـُةو، خةيَهى خؤَإ ٖاوناض
 !زاَةظضاْـسوةئيَػـتاف باضةطاى ٖيَعَإ 

 ئةويـ طوتى: باؾـة تةْيا زوو ثاغساض يةطةٍَ خؤتـاْسا ببـةٕ!

ثاغساض ِٖ با خـوزّ ظنيـربّ!( ءاتـة: َـٔ يةتهـة ثاغـساضيَهيـ        ْكفَٓيـ طو:: )َٔ 
 يةطةٍَ خؤَسا ْابــةّ.

ئـةوة غـوونايةتييهطزْة بـة     ئةويـ طوتى: )ائ توٖشن اغت بة غنٗوضى اغالَو( ءاتـة: 
 نؤَاضى ئيػـالَيو!

طو:: ْـةخَيط غــوونايةتييهطزٕ ْيــة، بـةيّ ءازيـاضة دـةْابت ظاْػــتى ضِةواْبَيـصيىء         

ت ْةخويَٓـسوة! نـة ئةطـةض نةغـيَو بيـةوآ      )عًِ ايبالغ١ٚ عًِ ايعُٓطل(ظاْػـتى شيَطبيَصيـى 
تيَهى َةسـايَةوة، ءةى: ٖةتـا قريِ زانؤنيو يةغةض ْةنطزْى ناضيَو بهات، زةيبةغـيَتةوة بة ؾ

 غجى ْةبآء ظيذ طـوٍَ زةضْةنات، فةٕ ناضة ْانةّ!

ثاغساضةناْة، ْةى غوونايةتيو، ئةطـةضْا ٖـةَوو نـةؽ زةظاْـآ      ْةبطزْىَٓيـ َةبةغتِ 
 بةؾةض يةت ْانطىَ!

ــع يــة   ْةطةيؿـــتيٓةئيــسى غــةضةجناّ  ئانــاّء، بــة زةغــتى خــايَى طةضِايٓــةوة باضةطــاى ٖيَ
 ونإ.قةيتو
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 بووْــِ بة ئةْـناَى قيــادةى بشووتٓــةوةى ئيضـــالَيى :

ــة  ــى )   18/10/1987ي ــوإ غ ــة ْيَ ــةى ي ــٓة نؤبووْةوةي ــاضى غ ــة ؾ ــسا 30زا ي ( نةغ
( نـةؽ بـة قيـازةو غـةضنطزايةتيى تـاظةى بعووتٓـةوةى ئيػـالَيى        15ئةجناَسضاوء، ثـاظزة ) 

يةنيَو بووّ يةو ثـاظزة نةغـة، نـة     ٖةيَبصيَطضابووٕ، نة زياضة َٔ يةوآ ْةبووّ، بةيّ َٓيـ
 يةديَى غـةضنطزايةتىء َةنتةبى غـياغـييـ بووٕ.

بة ؾايػتةى باغهطزْى زةظامن، ئةوةية نـة ض ئـةو نؤبووْةوةيـةو ض     ييَطةزائٓذا ئةوةى نة 
ــةتى       ــاتط سايَ ــةوة، ظي ــاى بعووتٓ ــاْى ئةوغ ــةوةو نؤْططةن ــةضةظؤضى نؤبووْ ــةى ٖ ظؤضب

إ ثيَوة زياضبووء، بة ْةخؿةو بةضْاَةيـةنى ضيَهوثيَـو بـةضِيَوة    ٖةضِةَةنيىء عاتيفيوء َيعاديي
ْةزةنووٕ، ٖةض بؤيـةف ئاَاجنـةناْى خؤياْيـإ ْـةزةثَيهاو، طـةيَيو دـاضإ ساَيـةتى ثـاف         

 نؤبووْةوةو نؤْططة، ية سايَةتى ثيَؿآ خطاث بووٕ و خةيَهةنة ظياتط بيَـعاض زةبوو.

، بةيّ ططْط يٓيـإ ْةؾاضةظايى بوو ية ناضى ٖةيَبةتة ئةو زيـاضزةيةف ٖؤناضى ظؤض بووٕ
ــةءضزو زضؾــتةوة، ثاؾــداْيَهى ئيــساضيىء غياغــىء  ئيــساضيىءسيعبيــوء  ، ٖــيس ناؾنــإ ب

 ئةظَووْيَهى سيعبييُـإ ْةبوو.

ٖةضبؤيةف َٔ ٖةض ية ظووةوة زةَطوت: ئةّ ناضةى ئيَُـة ئـاوا بـة ئـةجناّ ْاطـاتء ئيَُـة       

ُ،ععفطزبووْـةوة )( ْيشن، بةيَهو طدعُاعع١نؤَـةٍَ )  (ئ!َتَذ

ٖةضنةْسة شَاضةيةى ية َاَؤغتاياْيـ ئةو قػاْةى َٓيـإ يةغـةض زٍَ قـوضؽ بـوو، بـةيّ      
ــصيوء ضِاغــتء   زيَػــؤظيى خــؤَِ بــؤ ئــةوإء نــاضو ثــطِؤشة ئيػـــالَييةنةاإ، يــة ٖةقبيَ

 ضِاؾـهاوييسا زةبيٓيــةوة!
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 ضـةىد بيـرةوةريـيةكى ىيََََََََََََََـواٌ ماىطــى

 (1766(ى )5( و ىيـوةى يةكـةمى ماىطـى )1765(ى )11) 
 

ــتطةناْى: )   ــة ءيَػ ــة ن ــةو َاوةي ــةضِئ   18 -11ئ ــيَـ ضِاث ــُةضطايةتييِ ث ــاْى ثيَؿ (ى شي
ظؤضى تيَـسابووٕ، نة شَاضةيةنيإ ييَـطةزا بـة ؾايػـتةى     ضِووزاوىزةططيَتـةوة، بةغةضٖاتء 

 تؤَاضنطزٕ زةظامن:

اليةْـــــة صـياصــــــييةنإ بةبءْــــــةى يـــــادى  نءنزدْــــــةوةو باْطٗي غــــــتهزدْى 
 يةدايهسووْـى ثي غـةَسةرى خــواوة "ؽـًى اهلل عًية ىصـًِ" ية قةآلتوونــإ :

(زا بةبؤْـةى يــةزايهبووْى  4/10/1987( بةضاْبــةض: )1408يةنـةَى   ضِةبيعــى 12يـة ) 
ْى ثيَ ةَبـةضى خاتةَـةوة "قًى اهلل عًية ءغًِ"ءةى ٖيَـعى سـةَعة ٖةيَػـائ بـة غـاظنطز     

ئاٖـةْـنء نؤبووْةوةيةى، نة ثاضتة غياغـييةناْى ئـةو زةقنـةضةاإ ٖـةَوويإ باْطٗيَؿـت     
نطز: )ثاضتـى، يةنيَتـى، غؤؾياييػـت، ثـاضتى طـةيو، سيعبـو ؾـيوعو( نـة ٖـةَوويإ        

ؾيوعو، زياضة يةو ئاٖـةْـنء نؤبووْةوةيـةزا دطـة يـة ءتاضةنـةى       سيعبى  يةٖاتبووٕ دطـة 
يَهيـ ثيَؿهةؾـهطإ، ٖـةضوةٖا )نـاى َـةم ؾـةضيف(يـ      بةْسة، نـةْس ؾــيعطو غـطووز   

 ٖةيَػـوضِيَٓةضى ئاٖةْطةنـة بوو. ءةضظيَطيـءتاضيَهى نوضتى ٖـةبوو، ناى ؾـةضيف 

 يةغـةض نةْس َةغـةيةيةى نطزةوة، ءةى: دةختَِٔ ية وتاضةنةَسا 

ــًِ"و        -1 ــة ءغ ــًى اهلل عًي ــةّ "ق ـــةَبةضى خات ـــايةتيو ثيَ  ــةضظيو نةغ ــةوضةيوء ب ط
تبووْى ؾوئَ ثيَٗـةيَططتٓى ية ٖةَوو بواضةنـاْى شياْـسا، نـوْهة خـوا بةطؿـيتء      ثيَويػـ

 ژجئ ...وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئژ ضِةٖـــايو فةضَوويةتــــى:  

 ...ءاتة: بيَطوَإ ية ثيَ ةَبةضى خوازا باؾ ئ غـةضَةؾـكتإ ٖةية ،األسساب
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َوسةؾنـةز "قـًى اهلل عًيـة    ثيَ ـةَبةضاْى خوا بةطؿيتء بةتايبــةت ثيَ ةَبـةضى نؤتـايو     -2
ءغًِ" ضظطاضنةضى نةوغاوإء َافدوضاوإ بووٕ، ئيَُةف ءةى طـةييَهى غـتةَسيسةو   
بآ قةواضةو ْاوءْيؿـإ، ئةطةض بةضِاغـيت ثابةْسيو ضيَباظو بةضْاَةنةى ثيَ ـةَبةضى خاتـةّ  

 بشن، زةتواْشن ببيٓـة طةييَهى ئاظازو غةضبةغتء خاوةٕ قـةواضة.

ؤقنةنإء طةٍء ْةتةوةنإ يةنػأْء، ٖيس نةؽ ثًةو ئيُتيـاظش بةغـةض  ية ئيػـالَسا َط -3
ــةنو زيهــة     ــة طــةٍء ْةتةوةي ــؤى ْي ــةى ب ـــةو، ٖــيس طــةٍء ْةتةوةي ــةواْو زيهــةزا ْي ئ

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ژ بهةوغـيَٓيَتةوةو بيهاتة بٓسةغت، ءةى خوا فةضَوويـةتى:  

  ...ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ    چچ   چ  چ    ڃ  

 .احلذرات ژ ژ  

دـةْـنء ديٗـاز ية ئيػـالَسا بة َةبةغتى زةضبـاظنطزْى نةوغـاوإء بةضثةضنـساْةوةى     -4
ــسانطزْى    ــة نةَتةضخــةَو تيَ نةوغـــيَٓةضو غــتةَهاضإ، يةغــةض َػــويَُاْإ فــةضِظةو ب

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ  طوْاٖبـاض زةبٔ، ءةى خوا "ععّ ودٌّ" فةضَوويةتى:

 .ايٓصا٤ ژڦ  ...    پ

ثيَويػـتيو ٖةبووْى نؤَةٍَء ضِيَهدطاويَهى ئيػـالَيو ية نوضزغتاْسا، بؤ بـةضططييهطزٕ    -5
ية ْةتةوةى غـتةَسيسةى نوضزو، يةغةضؾإ مبطزْى ْريى ضشيَُى بةعػــو زيهتــاتؤضو   

 خؤغـةثئَ، يةشيَـط بةيـساغى )م ايةام اهلل(زا.

 َ ةيـةنى طؿـتطريو ٖةَةميةْـةى    زياضة قػـةنامنء بةودؤضة باغهطزْى ئيػالّ، نـة بةضْا
 شيٓة، َايةى غةضغاَيو ميةْة غياغـييةنإ بووء، َايةى بةضناوضِووْبووْةوةؾيإ بوو.

ئٓذا ءةى طو:: دطة ية وتاضةنةى بةْسة )ؾةٖيس َةم ؾةضيف(يـ ءتـاضيَهى ثيَؿـهةف   
نطزو )تيـجـو باوةضِ(يـ ؾيعطى )ثطِ ية باوةضِة زيَُإ، َػـويَُاْشن َػـويَُإ( نـة ٖـو نـاى      

 ؾةضيف ءةضظيَط بوو، وة ؾـيعطيَهى ناى َةم ٖيَـواف نة زةيطوت: 
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 َـٔ ضِؤيَـةى بـطِوا بـةتيـٓـِ

 يَهٓـانآ ضِيَطاى شيٓـِييَِ ت

 تةْيــا ئيػــالَــة ئاييــِٓ

ــى    ٖــةضزوونيإ بــة نــؤضِؽ ثيَؿــهةف نــطزو، دــؤفء خطؤؾــيَهى طــةوضةيإ يــة زيَ
 بةؾساضبوواْسا ضِةخػـاْس.
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 جـةولةيـةكـى يــةك ماىطــي

 

بـةضةو  زا ٖةيَػائ بة طةؾتيَهى يةى َاْطيو ية قةيتووناْةوة 25/11/1987ية ضِؤشش: 
 ٖتس....)بةضى َةضطة(و )دافـايةتو(و )ؾةزةيَةو( )بةضطةيَوو(و )غةضطةيَوو(و )ظةضظش(و

ئٓذا ٖةضنةْسة ٖةضزووى بطاى بةضِيَعّ: )ؾـةضيف ءةضظيَط(و )َاَؤغتا َوسةؾنةز ظةضظش( 
نة ٖةضزوونيؿيإ بةؾـساضش دةويةنـة بـووٕ، ْاَيًهةيـةنيإ يـةوباضةوة بـة ْاووْيؿـاْى:        

(زا ناثهطاوةو ئـةو  2009قووييو خانى ْيؿتيُاْسا( ْووغيوة، نة ية غايَى ))دةويةيةى بة 
زوو بطا بةضِيَعو زيَػـؤظة، ءضزةناضيو باؾيإ يةباضةى ئةو طةؾتء طةضِاْـةوة خػــتؤتةضِوو،   
نة بَيطوَـإ َـٔ ْـاتوامن يَيـطةزا ٖــةَووى بـاؽ بهـةّ، بـةيّ بـؤ ََيـصووةنإ ثؿــت بـة             

بةيّ يةبةض ططْطيو ئةو دةويةية يةو ئإء غـاتةزاو، ئـةو قػـةو   ْاَيًهةنةى ءإ زةبةغـتِ، 
باغاْةى نة يةطةٍَ نؤَةيَيَـو نةغــايةتيو زيـاضش نوضزغـتاْسا نـطاوٕ، بةثيَويػـتى زةظامن      

 نـةْس خايَيَو بة طوؾـطاويو باؽ بهـةّ:

ــة    :يـــةك ــاْطيَهى ضِةبـــةقو خاياْـــس، يـ ــة: دةويةنـــةَإ َـ نـــاتى خاياْـــسْى دةويةنـ
 (.24/12/1987( تانو: )25/11/1987)

 بةؾـساضبوواْى دةويةنــة: :دوو

   َاَؤغتا َةم َةػنـووزى ئاظازيـو. -1

 َاَؤغتا َةم عةبسوية )دٗـاز(. -2

 َاَؤغتا َةم ؾـيَذ فاتض )بـاضآ(يو.  -3

 ؾيَذ َةػنـوز خةَعةيـو. -4
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ئةّ نواض بطاية ؾاْسيَو بووٕ ية غٓةوة ٖاتبووٕ، يةميـةٕ َاَؤغـتا َـةم عومسـإ     
ضِابةضش طؿـتييةوةو، بةضَايَيَوء بةضطيَهى تةفػريةنةى َاَؤغتايإ، ية َاَؤغتاوة بـؤ  

 َاّ دةمٍ ٖيَٓـابوو.

 عةيـى بـاثري. -5

 َاَؤغـتا عبسايطػنٔ يؤتـةضيو )ؾـةٖيس(. -6

 ؾةضيف ءةضظيَـط. -7

 َاَؤغتا َوسةؾنـةز ظةضظش. -8

 عبسايواسس بـاثري. -9

 َاَؤغـتا تؤفيـل )ؾــةزةيَةيو(. -10

 ضِةظا )ؾـةزةيَةيو(. دةعفـةض سادـى -11

 َةم غــةضزاض. -12

 َاّ ضِةغووٍ َوسةؾنةز )بطاى َةم ئةػنـةزش ٖةْاضؤنآ(. -13

 َوسةؾنةز غـةضغياْيو، نة يةبةض ْةخؤؾيو يةبةضش ئاغؤغـةوة طةضِايـةوة. -14

 ثاْتـايو دوططِافيـو دةويةنــة:  :َسـي

   ٕ ء نيًَةغـجييسا:  دةويةنةَإ دطة يةضِةتبووٕ بةمى بةغتةغـتئَء غـويَتاْةزآء غـٓسؤي
 بةضى َةضطةو، زؤيَى دافايةتيوء، ْاونةى غوضزافء، بةؾيَو يةزةؾيت نؤيةى ططتةوة.

 ئةو طوْـساْةى ثيَيـاْسا ضِةتبووئء غـةضزاْـُإ نطزٕ: :ضـوار

 يــؤتــةض.  -5   َـةضطــة.  -4 بٓـاويـًـة.  -3نةيَـةنـإ.     -2  غـٓسؤيٕ.  -1

 غةضطةيَوو.  -10نايوا.     -9زؤيَـةبو.     - 8ؾـاضةغتئَ.    -7ئـاوةشآ.       -6

 ظةضظش.  -14بيــةقـــووض.    -13نــاْــــى ظةضز.   -12 بــةضطــةيَـوو.  -11

 عــةوزايٕ.  -18قؤنـةبةر.   -17غـطزى طـةوضة.   -16 ؾيَذ ظةيٓـةٍَ.  -15
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 غـؤتهة.  -22نةيَةؾـيَطة.    -21بيَـصيٓـن بةغـةض. ناْى بو   -20  طـةوضةزآ.  -19

 نـؤؼنـار.  -26غـوغـيَى ئايَةَـةضِة.    -25ؾـيًةخـإ.    -24نـةيةبـاف.    -23

 نــاْــى ؾـيٓــهـة.  -30ٖـةيَــةزٕ.    -29طؤيـعيًـة.     -28   َايووَــة.  -27

 نٓـاضْـــآ.   -34ى تــوو.  نـاْ   -33خــوضِخـوضِة.      -32يـاخـيــإ.     -31

 نيًََـةغـــجو.  -38  طــةضَـهـإ.   -37   قـؤفـيـإ.  -36ئــاوةشآ.     -35

 بةغـتةغــتئَ.   -40نةضغــؤْإ.      -39

 نةْس نةغـايةتييةى نة يةو دةويةيةَإ زا بيٓيُــأْ: :ثيَنـج

 َاَؤغـتا َةم عــةيو غـةضطةيَوويى:(  1

طةيؿـتيٓة طوْسى )غـةضطةيَوو(و نوويٓة َايَى )نـاى َـةم    29/11/1987ضِؤشى:  
عةيـــو( غـــةضطةيَوويى ئيُـــاَى طوْــس، نــة ٖــاوةيَيَهى ضؤشطــاضى خويَٓــسمن بــوو يــة   

ــة )     ــوو، ي ــياض ب ــصو ٖؤؾ ــةنى ٖةقبيَ ــًيَُاْوء َةمي ــة غ ـــالَيو ي ـــُاْطاى ئيػ -22ثةي
( يــة ْاونــةى دافــةتو يــة نـــاتى (  يــة )طؤَـــةزاٍَ(ى ثؿـــت )ياخيـــا23/7/1989ٕ

زابةظيٓيـسا بؤ نامنيى ثاضتيعاْى، يةطةٍَ ٖيَعيَهى ْابةضاْبةضى ضشيَُسا ضووبةضِوو زةبيَتةوةو 
 زةنـوشضآ، "خوا ثًـةى ؾةٖيسى ثآ بةخؿيبآ".

ؾـاياْى باغة ؾـةويـ ٖةضية َايَى َاَؤغتا بووئء، زواتطيـ يةغةضى طةضِاْةوةَاْـسا  
يةو دةويةيـة زاواى ييَهـطزّ نة وتاضى دوَعـة بؤ خةيَهةنة بـسةّ، نـة ضؤشى دوَعةنـة    

 (. 11/12/1987نةوتـة: )

 و ناى زنتؤض فوئاز َعكوّ: ععال٤ ايدَٜٔةم عبسايععيـع  َاَؤغتا( 3و  2

هة يـةو نةغـايةتيياْةى نـة يـةو دةويةيةَاْـسا بيٓيُـأْ "خـوا ييَدؤؾـبوو"         يةنيَو زي
َاَؤغتا َةم عبسايععيـع عاِل  ايسئ بوو، بابى زنتـؤض زموةض "وةظيطى خويَٓـسْى بـايى   
ثيَؿـووتط"و ظاواى )َاَؤغتا َةم َةعكوّ( بابى زنتؤض فوئـاز َةعكـوّ، نـة يـة غـايَى      

ةفػـرييَوء شيآْاَةيةنى ثيَ ةَبـةضى َةظْيؿـة "قًى (زا وةفـاتى نطزو خاوةْو ت2007)
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وغًِ"، زيـاضة َاَؤغــتا َـةم عبـسايععيع َةوعيـسى غـةضزاْى غـةضنطزايةتيى         عًٝ٘اهلل 
يةنيَتيـى ْيؿـتيُاْيى نوضزغتاْى ية )بةضطـةيَوو( بـؤ وةضطـطتشن، ئـةوةبوو نـة يـة ضؤشى       

شن، بةْـسةو َاَؤغـتا َـةم    (زا يةطةٍَ ناى زنتؤض فوئاز َةعكوّ زاْيؿت30/11/1987)

(، ٖةضوةٖا َاَؤغتا َةم عبـسايععيعيـ  عبعداهللَةػنـووز ئاظازيوء َاَؤغتا َةم ديٗـاز )
ئاَــازةى نؤبووْةوةنــة بــوو، نــة ْــاخنواضزْى ْيوةضِؤؾــى تيَهــةوت، زيــاضة يــة ميــةْى  

َةعكوّ يةنيَتييؿـةوة، يةى زوواْيَهى زيهةف بةؾساضبووٕ، بةيّ ظياتط ناى زنتؤض فوئاز 
 قػــةنةض بوو.

ئاَاجنيـ ية غةضزاْةنة طةياْسْى غةمّء زياضييةناْى َاَؤغتا َةم عومسـإء، ظيـاتط   
 ثيَو ئاؾٓابووظنإ بوو.

ييَطةؾسا بة ثيَويػتى زةظامن ئاَاشة بهةّ بة ٖيُُـةت بةضظيو َاَؤغتا َـةم عبـسايععيع،   
ظْو يـة غةضيبايةتييـسا يـة ؾـاضى     نة ٖةضناّ ية تةفػـريةنةىء شيآْاَةنةى ثيَ ةَبـةضى َة

يةْسةٕ بة ْةخؤؾـيوء تةْسضوغـتييةنى خطاثةوة ْووغشن، ية سايَيَهـسا نـة طوضنـيًةناْى    
 بة ئاَيَط ئيؿـيإ زةنطز، بةزةغت نةْس ْةخؤؾـييةنى زيهةؾـةوة ططفتاض بوو!

 ْـوضش: بٗعا٤ ايدٜٔ َاَؤغـتا (4

( َاَؤغـتا  30/11ووئ،  واتـة: ) ٖةض ئةو ضِؤشةى نة َيواْى زنتـؤض فوئاز َةعكوّ ب

ْوضى غـهطتيَطى ثيَـؿووتطش سيعبى ؾيوعيُإ بيٓـى، ئةويـ بةخؤىء نـةْس   بٗا٤ ايدٜٔ
 نةغـيَهةوة َيواْى زنتـؤض فوئاز بووٕ.

ْوضيـسا طفتوطؤيـةنُإ بـوو، بـة باؾـى       بٗا٤ ايدٜٔؾاياْى باغيؿة نة يةطةٍَ َاَؤغـتا 
 هـةّ:زةظامن نة بة نوضتيـو ئاَاشةيةنى ثآ ب

 بة يةنسى ْاغاْسو طوتى: بٗا٤ ايدٜٓع٢زواى ئةوةى زنتؤض فوئاز َةعكوّ َٔء َاَؤغتا 

 ! ئةَة فالَٕ نةغة، ئةْساَى غةضنطزايةتيى بعووتٓـةوةى ئيػالَيو!بٗا٤ ايدَٜٔاَؤغتا 

 ايسئ يةنػـةض ضِووى تيَهـطزّء طوتى:بٗا٤ َاَؤغتا 

 سةظزةنـةّ ئاَؤشطاضييةنتـإ بهـةّ!
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 فةضَوو.طوتـِ: 

طوتى: ٖيوازاضّ ئيَوة خعَةتـى َيًًةتى خؤتإ بهةٕ، ْةى خعَـةتى خـةيَوء بيَطاْـة،    
 َةبةغتيؿـِ ية خةيَوء بيَطـاْة، خوَةيٓـوء ئيَطاْـة!

ثاؾإ طوتى: ئاطـازاضيـ بـٔ َةظٖةبـةنإ ٖـةَوويإ بـاضوزؤخى غياغـى زضوغـيت        
 وٕ!نطزووٕء، ئيُاَةنإ ية شيَطناضيطةضيى سونُطِاْةناْـسا بو

زياضة غـةضةتا بيَسةْـن بووّ ٖةتا قػـةناْى تةواونطزٕ، ثاؾإ طـو:: َاَؤغـتا! ئيَُـة    
ظؤض غوثاغى ئاَؤشطاضييـةناْت زةنـةئ نـة زةيََيـى: خعَـةتى خـةَيوء ويتـى خؤتـإ         
بهةٕء، خعَةتى بيَطـاْة َةنةٕ! بةيّ زيَٓيابـة نـة ٖـةضوائ، نـوْهة ٖةضْـةبآ ثةْـس يـة       

ٔ، نة ظؤض ية َيَـصة بةوة َةؾٗووضة زةيَئَ: ئةطـةض يـة َؤغـهؤ    سيعبى ؾـيوعى وةضزةططي
 بةفط ببـاضآ، ييَـطة نةتـط ٖةيَـسةزةٕ!

ٖةضوةٖا سيـعبى )تووزة(ى ؾيوعى ية ئيَطإ نة ناتيَو )زنتؤض ـُس َكسم( يـة )ؾـا(   
ضِاثةضىء ٖةويَيسا ْـةوت خؤَايَيــو )تـمَيِ( بهـطآ، )ؾـا( تـةْاظوصن نـطز بـؤ يةنيَتيــى          

ت، ية بةضاْبةض ثؿتطريييهطزْيسا، ئيُتيـاظى زةضٖيَٓـاْى ْـةوتى ثيَـسإ، يةوناتـةزا      غـؤقنية
ــسضاوى غياغــةتى غــؤقنيةت بــووٕ، ْــةى   سيعبــى تــووزة يــة غــؤْطةى ئــةوةوة نــة ططيَ
بةضشةوةْسيى طؿـتيى خةيَهى ئيَطإ، ثؿتطرييى )ؾا(يإ نطزو ٖةويَةنـةى )زنتـؤض ـُـس    

سيعبى تووزة، ثاف ؾؤضِؾى طـةمْى ئيَـطإ، وةى   َكسم(يإ يةبـاضبطز! بؤية غـةضةجناّ 
 بةفـط توايةوةو ْةَا!

 ئٓذا بؤ َةغةيةى َةظٖةبء ئيُاَةناْيـ زةيَيَِ:

وازياضة دةْابت باف ؾاضةظاى ََيـصووى ئيػـالّ ْيـو، ئةطـةضْا نـاّ يـة ئيُـاّء غـةض         
ثيَهــةوة َةظٖةبــةنإ يةطــةٍَ سونُطِاْــة خؤغــةثيَٓةناْى ضؤشطــاضى خؤياْــسا، زاْوويــإ 

 نويَيوٕء غاظطاض بووٕ !

ــاف زاواى ) أبٛسٓٝسععع١) -1 ــةوةى ث ( "زووةَــشن ايعُٓصعععٛر دعسعععر أبععٛ( نــة يةغــةض ئ

( ظيٓـساْيى نـطاو ٖةْـسيَهيـ    ايكطعا٠ قاضعٞسونُطِاْى عةبباغو ئاَازة ْةبوو ببيَتـة )
 زةيَـئَ: ٖةض ية ظيٓـساْسا َـطز !
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 عبداهلل( نوضِاْى )يٓسض ايسن١ٝ ٚٔإبراٖٝعِذلُعد  ٚا( نة يةناتى ضاثةضِيٓـى )َايعويإ )  -2

( نة بة غويَٓسو تةيقةوة بةيعـةتى ية خـةيَو  ايعُٓصعٛر دعسعر ابٛ(زا زشى )احلصعٔ بٔ
وةضططتبوو "نة ئةطـةض بةيعةتيــإ ؾـهاْس تـةيقيإ بهـةوآ" ئٓذـا ناتَيـو خـةَيو         

قيإ زةنةوآ  (نطز، نة ئايا ئةطةض ثؿتطرييى ؾؤضِف بهةٕ، تةيَايعوثطغياضيإ ية )
ئةويـ بؤ ضيَدؤؾهطزٕ بؤ خةيَو طوتى: ْةخيَط تةيقتإ ْانةوآء ئةو فةضَووزةيـةى  

ٍٙب طعالمصنطزة، بةيَطـة نة زةفةضَوآ َوصاعتِهَر واتة: باباى ظؤضييَهـطاو  : طيٝض عًع٢ 
 تةيقى ْانةوآ، ٖةضوةٖا يةغـةض ئةوة طرياو ئةؾـهةجنةزضاو قؤيَـى يةديَهــوو !

( نـة يةغــةض ًَٓــةزاْى بـؤ غياغــةتى عةبباغـييةنإ، نـة بريؤنـةى         ٞظعافععيإ ) -3

( بووْى قوضئاْيـإ تةبةْٓيـو نطزبوو، ْاناض بوو نؤض بها بـؤ َيػـطو خـؤى    رلًعٛم)
 زةضبـاظ بهات، بةيّ ئاَازة ْةبوو ؾـتيَو بًَآ قةْاعةتى ثيَيٓـةبآ !

ِ (و )َععخَٕٛ( نــة يـة ضؤشطــاضى ) أسعُعععديـإ )  -4 (زا ايرظععٝد رٕٖٚععا( نــوضِاْى )َعتصع

(ةوة َعتعسي١( ظاْيٓـى قوضئإ، نة يةميةٕ )رلًعٛميةبةضئةوةى ًَيٓـةزا بؤ بريؤنةى بة )
( قةَهـييإ  1000وضووشيَٓطابووو، ئةو سونُطِاْاْةى تةبةْٓييـإ نطزبـوو، ٖـةظاض )  

ييَساو َاوةيةنى ظؤض ية ظيٓساْسا ٖيًََطايـةوة ! ٖةضوةٖا ظاْاياْى زيهـةف نـة بةضِاغـتى    

)تعخرٜؽ اأُلَعِ   " بـووٕ بةٖـةَإ ؾـيَوة، بهـؤ     ايصعالّ  عًِٝٗاتطـطى ثيَ ةَبةضإ "َري
ٚايعًُٛى(٣ طبعرٟ )ايبداٜع١ ٚايٓٗاٜع١(٣ ابعٔ نجٝععرٚ )ايهاَعٌ ت ايتععخرٜؽ(٣ ابعٔ      

 غويَٓـةوة، يةوباضةوة نة ٖةَوو ئةو بةغـةض ٖاتاْةيإء ظياتطيؿـيإ تيَسايـة! األثٝعر

زنتـؤض فوئـازو ئاَـازةبوواْى زيهـةف      بٗا٤ ايدٜٔ ٚئٓذا نة ئةّ قػـاْةّ نطزٕ َاَؤغتا 
باف طويَيإ ططتبــوو، َاَؤغـتا بِٗا  ايسئ طـوتى: وا زيـاضة ؾــاضةظاييؿت يـة َيَـصووزا      

 ٖةيـة! طو:: بةيَآ ؾـتيَو زةظامن.

 ثطغـى: ؾـاياْى باغيؿـة ثاف وتوويَصةنةَإ بةتةْيـا ية ناى زنتؤض فوئازّ

 طفتءطؤيةنةَاْت ثآ نــؤٕ بوو 
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طوتى: زياضبوو قػـةناْى تؤ بةٖيَـعو بةيَطةزاض بووٕ، بةيّ ئـةوة ديـاواظيى عةقـطِة،    
 ظاْيـاضييةناْى وى نؤٕء ٖو تؤ تـاظة بووٕ!

َٓيـ طو:: ثيَِ واْيـة ئةويـ ئاطازاضى ئيَػـتاف ْةبآ، بةيّ ئةوة ديـاواظيى ضِاغتء 
 ة.نـةوت ٖةمء ْاٖةقــ

 ْةوؾـريوإ َػـتةفا: ناى (5

يةنى زيهـة يةو نةغايةتيياْةى نة يةو دةويةيـةزا بيٓيُـأْ، نـاى ْةوؾـريوإ َػـتةفا      
 بوو، نة ئةو ناتة غـهطتيَطى نؤَةيَـةى ضِةجنسةضاْى نوضزغتإ بوو.

ية ) بةضطةيَوو( َيواْى بووئ، يةغةض زةعـوةتى   12/1987 -11/1 -30نة ؾـةوى )
زوو بةضثطغـى تيجيؿـى َيوإ بووٕ، يةنيإ )َاَة غةفـة(يإ ثيَسةطوت، خؤى، ئةو ؾةوة 

 ٖةضزوونيـإ خةيَهى ٖةوييَـط بووٕ.

زياضة ناى ْةوؾريوإ ظؤض تاَةظضؤى قػــةو بـاؽ بـوو يـةباضةى ئيػـالَةوةو طـوتى:       
بةخوا ئةَؿـةو زةبآ َيواْى ئيَُـة بٔء، ْابآ بطِؤٕ، َـٔ ٖـةظاضو يـةى ثطغـياضّ يـةباضةى      

 ـالَةوة ٖةيــة!ئيػـ

زيـاضة قػـةو باغــةناظنإ زةوضى غـآ غــةعاتيإ خاياْـس، وةى بيَتـةوة يـازّ، يةنـةّ          
ثطغـياضى ناى ْةوؾريوإ يـةباضةى ٖةيَويَػـتى ئيػـالّ يـةباضةى نيَؿـةى ْةتةوايـةتو بـة        
طؿـيتء، نيَؿةى نوضز بةتايبـةتء، تيَطِواْيٓى ئيػـالّ بؤ زةويَةتء قةواضةى غياغـييةوة 

َٓيـ وةيَـى ثطغــياضةناْيِ بـؤ خػـتة زوو تـوَيو تةفػـريو يَيهــساْةوةى َاْــاو         بوو، 

ٱ  ٻ  ٻ  ژ ( نـة ئةَـة زةقةنةيةتــى:    احلدٜد(ى )25نةَهى ئايـةتى شَاضة )

ٻ  ٻپ  پ پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ      ٿ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  

، واتة: بيَطوَإ ثيَ ةَبةضاْى خؤَاظنـإ بـة بةيَطـة ضِؤؾـٓةناْةوة     ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ٍَ ْاضزووْـة خـواضآ، ٖـةضوةٖا ئامساْيؿـُإ         ْاضزووٕء، نتَيـتء تـةضاظوواإ يةطـة
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ْاضزؤتة خواضآ، ٖيَعيَهى ظؤضو غـووزطةييَهى بؤ خةيَهى تيَساية، ٖةضوةٖـا بؤئةوةى خوا 
)بآئـةوةى بياْبيٓـآ( غــةضزةخات، بةضِاغـتى    بعاْآ نآ خؤىء ثيَ ـةَبـةضاْى بةْازياضيى 

 خوا بةٖيَعى ظايَـة.
 زياضة ية َيـاْةى تةفػـرينطزْى ئةّ ئايـةتةزا نةْس خايَيَهِ خػـتٓةضوو:

ثيَ ةَبــةضاْى خــوا "قــًى اهلل عًــيِٗ وغــًِ" بــة بةيَطــةو َــوعذيعةى ضووٕء  :يةكااةً
 ــةَبةضايةتيى خؤيـاْى   زةغتةوغـتاْهةضةوة ضِةواْـةنطاوٕ، تـانو ئيػـجاتى زةعـواى ثيَ    

ــوإ ضِاغــتء زضؤ بةيَطةيــة:   ٱ  ٻ  ٻ  ژ ثيَبهــةٕ، نــوْهة ديــاواظيى ْيَ

 .ژٻ  

ثيَ ـةَبةضإ "عًيِٗ ايػالّ" بة بةضْاَةى ضِاغتء زضوغتى شيإء طوظةضإ  :دووةً

 .ژٻپپ  ژئاَطِاظو ٖؤناضةناْى نةغجاْسْى زازطةضييةوة ْيَطضاوٕ: 

پ  ڀ    ژغــةضدةّ ثيَ ةَبــةضإ ٖــاتووٕ نــة زازطــةضيى بهةغــجيَٓٔ:   :صايَااايةً

زازطةضيية بة نـةَوء   ايععدٍ( –)ايكصط ، زياضة َةبةغتيـ ية زازطةضى ژڀ  ڀ
واتايةنى طؿـتطريو فـطاوإ، نـة ٖـةَوو ضِةٖةْـسةناْى شيـإء طـوظةضإ بططيَتـةوة:        

 ْةتـةوةيى، غياغـى، ئابـووضش، نؤَةييةتـى.

نةغجاْسْى زازطةضييـ بةبآ ٖيَـع ْابآ، ٖةض بؤيـةف خـواى زازطـةض يةنػـةض      ضاوارةً:
زواى باغهطزْى نةغجاْسْى زازطـةضيى، باغــى ْاضزْـةخواضى ئاغــٓى نـطزوة، نـة       

ڀ  ٺ   ژ ٖيَـعى ظؤضو غووزو نةيَهى دؤضاودـؤضى بؤ خـةيَهى تيَسايــة:   

 )َبِخط  َظعدبٜد ( نة زةتواْشن بًَيَيـٔ: َةبةغـت ية، ژٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    

َََٓعافبفو يبًَّٓعأط(تةنٓؤيؤشياى غةضباظيوء، َةبةغتيـ ية   تةنٓؤيؤشياى َةزةْييـة. )

" بؤ نةغـجاْسْى  ٚايصالّ ايصال٠ئٓذا طو:: َازاّ غـةضدةّ ثيَ ةَبةضاْى خوا "عًيِٗ 
غـةضى  زازطةضيى ٖةَةميةْـة ٖاتزن، ْاطوجنآ ية بةضْاَةو ئايٓى تيَطوتةواوى خـوازا، ناضة 
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(ى )اذتذطات(يـ نطز 13نيَؿةى ْةتةوايـةتييـ ْةبـآ، ثاؾإ ئاَاشةّ بة ئايـةتى شَاضة )

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ    ڄژ نــة ئةَــة زةقةنةيـــةتى: 

واتة: ئةى  ،ژژ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ
خةيَهيٓة! ئيَوةَإ ية ْيَطو َيَيـةى )ئازةّ و سةووا( وةزيٗيَٓـاوةو طيَطِاوَـأْ بةنـةْس طـةٍء    
ٖؤظيَو تانو ثيَو ئاؾـٓابٔ، بيَطوَإ ئةوةتإ يةمى خـوا ضِيَعزاضتـطة، نـة ثاضيَعنـاضتطة،     

 بةضِاغـيت خوا ظاْاى ؾـاضةظاية.

بووٕ، وة ية ئةجناَى طفتوطؤيةنةَاْسا، نـاى  زياضة ْيَو ْيَوة ثطغياضو وةيَى زيهةف زة
ْةوؾريوإ طوتى: ئةطـةض ئيػــالّ بـةو ؾـيَوةية بـآ نـة باغــتهطز، َـٔ بـة زةوَيـةتَيهى           
ئيػـالَيو نوضزيى ضِاظييِء يةنةّ نةغـيـ زة  زةنِ بؤ سـةز، بـةيّ ثيَُٓـايَيَى بؤنـى    

 َةميةنإ ٖةض باغـى ْويَصو ضِؤشووو ظةنـاتء غةضف ة زةنةٕ !

َٓــيـ طــو:: نــاى ْةوؾــريوإ! ئــةو َيًًةتــةى ئيَُــة ئةطــةض بةضِاغــتى يــة ئيػــالّ   
تيَبطةيؿـــتباية، دــةْابت يــإ يــةو ؾــويَٓةى ئيَػــتات ْــةزةبووى، يــإ )َاَؤغــتا َــةم  

 ْةوؾـريوإ( زةبووى! طوتى: ياْى نـى 

طو:: ياْى خةَيهةنةَإ بـة غـةضنطزةيةى ضِاظى ْـةزةبووٕ، نـة بـة ضيَبـاظى غـةيطى        
 يػـالَسا ثيَؿـيإ بهةوآ.ئ

ثاؾإ باغى َاضنػـيعؾنإ نطز، نـة بؤنـى يةميـةٕ غـةضدةّ ميةْـة غياغـييةناْةوة       
 "دطـة ية بعووتٓةوةى ئيػـالَيى" )ئةوغانة( تةبةْٓيـو نطاوة 

طوتى: َٔ يـة ضِووة فةيػـةفييةنةيةوة بـطِواّ بـة َاضنػـيعّ ْيـةو، تـةْيا وةى ٖؤنـاضو         
 ثةْاَـإ ثيَيربزوة! َيهـاْيعَى ؾؤضِفء خةبـات

 ؾـيَذ ععايسيـٔ سوغـيَٓى:( 6

( يـة زؤيَـى )َايووَـة( غـةضزاْى     13/12/1987ٖةض يةو دةويةيةَاْساو ية ضؤشى: )
)ؾـيَذ ععايسئ سوغـيٓى(َإ نطز "خوا ييَو خؤؾبـآ"، نة نـاتى خـؤى ءةى ضابـةضى    

ت ْاغـطابوو، بةيّ )نؤَةيَـة(ى ئيَطإء شَاضةيةنى ظؤض ية نوضزاْى نوضزغـتاْى ضؤشٖةي
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يةوناتـةزا نـة ئيَُـة غــةضزاظنإ نـطز، ءاظى يـة نؤَةَيـة ٖيَٓـا بـووء خـؤى تـةْيا يـةوآ             
زاْيؿتبوو، زياضة ْيوةضِؤف َيواْى بووئء ناى )فةضةيـسووٕ عبـسايكازض(يـ يـةوآ بـوو     
"َيـوإ بوو" نة ثيَُواية ئةوناتة ئةْساَى غةضنطزايةتيى يةنيَتــو بـوو، ٖةْـسيَو قػـةو     

 مسإ يةطةٍَ َاَؤغتازا بووٕ، ئاَاشةيةنيإ ثيَبهةّ باؾــة:با

ؾاياْى باغة يةطةٍَ َاَؤغتا )ؾيَذ ععايسئ(زا يةنسعنإ ْةزيبـوو، ئةوة يةنةّ داض بـوو  
يةنــسى ببيــٓشن، بــةيّ ثيَؿــ  بةْاَــة ثةيوةْــسييُإ ٖــةبوو، ٖةْــسيَو يــة بةضٖةَــةناْى 

 خؤيؿـُِ بؤ ْاضزبووٕ.

 خؤّ" بةضِووٕء ضِاؾـهاويى ثيَُطـوت: غـةضةتا "وةى عازةتى

َاَؤغـتا! ئايا ٖةغت ْانةى ية يووتهةيةنةوة زابةظيوى بؤ ؾــيويَهى قووٍَ، تؤيةى نة 
ظؤضيَو ية نوضزاْى نوضزغتاْى ئيَطإ، ءةى ضِابةضيَو تةَاؾايإ زةنطزى، ئيَػتا ييَـطة يـةّ   

 سايَـةزاى !

ووى بهةيـةوةو ضِةطـةٍَ تـاقُيَهى    طو:: ئايا باؾ  ْـةبوو يـةدياتى ئـةءةى خـؤت بهـ     
نؤَؤْيػـت بهةوى، زةغت بة ئيػــالَةوة بططشء، بة ضِيَبـاظى ثيَ ــةَبةضزا )قـًى اهلل    

 عًيـة وغًِ( ثيَـ طةية نةوغاوةنةت بهـةوىء، زاواى َافةناْيإ بؤ بهـةى !

 ئايا ئةوناتة ظؤض ية ئيَػـتا طةوضةتط ْـةزةبووىء، ْةزةبوويـة ئيُــاَى طةيةنـةت، ءةى    
 نؤٕ خةيَهى زيهـة بوو بة ئيُاَى خةيَهى خـؤى !

 َاَؤغـتاف ؾةضحء تةفػيًَيَهى ءةظعى خؤى طوتء زوايى طوتـى:

ًَــيإ يَيهـطزّء َـٔ ززاْـى ثَيـسازيَِٓ نـة ئيؿــتيباّ نـطز )ٖةَيـةّ نـطز(ء ٖـةض             ئةوإ فَي
يةطـةٍَ ئـةو   ئيػـالَيؿِ ثآ ضِاغت بووةو ثآ ضِاغـتة، بـةيّ طـو:: بـةيَهو يـةو ضِيَيـةوة       

 بطازةضاْةزا ؾـتيَو بهةئ بؤ َيًًةتةنةَـإ!

َٓيـ طو:: ئةزى َاَؤغـتا! بؤنى ئةوةى طوتت بة زوو ءؾـة بةويٓانةيـةوة، تـانو    
 ببيَتـة نةفاضِةتى ٖةيَويَػـتى ضِابوضزووت 
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ئةويـ بآ ئةوةى بةو ؾـيَواظة توْسو نـطضء ناَيـةى َـٔ، قـةيَؼ بـآء خـؤش ؾـًوآ        
 تى: نو بٓووغـِ ببيَتـة نةفاضِة: !بهات، ثيَهـةْوء طو

 طو:: زوو ؾـت بٓووغة:

 ٖةض ئيػـالّ ضِاغـتةو َاضنػيعّ ٖةيَةية.  -1

 ية ضِابوضزووزا بة ٖةيَـةزانوو بووّ. -2

 ئةويـ طوتى: بة قوضِئـاْآ ييَتدويَٓـسوة، ؾتى ءا بٓووغِ، زةَهـوشٕ!

ئيَُةؾـةوة ثطغـياضى    ؾاياْى باغيؿة َاَؤغتا )ؾـيَذ ععايسئ( يةباضةى ناضو نامنيى
ظؤضى نطزو، نة ءةيؾنسايةوة، طوتى: ٖةضنةْسة ثيَِ واْيـة بتوأْ ٖيس نـاّ يةو ئاَاجناْة 

 بيَٓٓـةزى، بةيّ عةظعنةتء باوةضِ بةخؤبووْةنةتامن ثيَدؤؾـة!

زياضة َاَؤغـتا )ؾـيَذ ععايـسئ( ظؤض بـة غـٓطفطاواْيوء بـة سةوغـةيَةوة، طـوَيى بـؤ          
يةطةٍَ زةنطزئ، ٖةضنةْسة يـة ضِووى تةَةْيؿـةوة بـة َـاَى ئيَُـة      زةططتشن، قػـةو باغى 

 زةؾـيا "خوا ييَى خؤؾبآء ديَطاى بةٖةؾـت بآ".

 ناى َـالظّ نةضيـِ ديَططى غـهطتيَطى ثاغؤى:(  7

ــة ضؤشى ) ــةضةنيى    14/12/1987ي ــاى غ ــةضزاْى باضةط ــة( غ ــسى )طويَعيً ( يةطوْ
ــطى    ـــةضيِ ديَط ــالظّ ن ــاى َ ــة ن ــطز، ن ـــؤى(َإ ن ـــساّء   )ثاغ ــةْس ئةْ ــهطتيَطو ن غ

ثيَؿُةضطةيةنى ييَبـووٕ، ناى ئاظازى غهطتيَطيإ بـؤ ناضةغـةضى ْةخؤؾـو يـة زةضةوةى     
 ءيت بوو.

(ظنة غـةضزاْى ٖةفتةْاَةى )ئاويَٓـة(ّ نـطز  12/2013َاوةيةى يةَةوبةضيـ )َاْطى /
مض نوشضابوو، بةبؤْةى غةضةخؤؾو ييَهطزْيإ نة ناى ناوة طةضَيـاْيو ثةيآَيَطيإ ية نة -

ناى ) ئاغـؤؽ ٖةضزش( باغـو نـطز نـة ئـةو ضؤشة ئـةويـء نـاى        -"خوا ييَى خؤؾبآ"
 )ضِيَبشن(ى بطاؾى يةوآ بووٕء ئاَازةى قػةو باغـةنإ بووٕ.

زياضة ئيَُة ْيوةضِؤ يةمى بطازةضاْى ثاغـؤى بووئء قػةو باغيؿـُإ ظؤضنطزٕ، ئةوةى 
ةّ نطز نة ئيَُـةى ئيػـالَيو خؤؾويػـتٓى طـةٍء     يةيازّ َابـآ، ئةوةبوو نة َٔ باغى ئةو
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ٟ ْيؿتيُإ بة ؾـتيَهى خـوا ضغـو )    ( زةظاْـشن، وة نوضزايـةتييُإ بـة بةؾـيَو يـة      فبعِطععار
 َػـويَُـاْيَتيـُإ زةظاْشن، َازاّ بطيتيبـآ ية بةضططيو ييَهطزْى طةٍء ءيتء ثاضاغتٓيإ.

ئيػـالَةتيى، نوضزايـةتيوء   يةنيَو يةواْيـ طـوتى: ئٓذـا ئةطـةض ءابـآ ئيَـوة ءيَـطِاى       
 ْيؿتيُاْجةضوةضييـ بؤ خؤتـإ زةبةٕء، ئيَُةف ٖيهُإ بؤ ْاَيَٓيَتـةوة!

َٓيـ طو:: ئٓذا ئيَُة نى بهةيـٔ نة ئيػـالّ ئةطةض ءةى خؤى فـاّ بهطيَتء بطريآ، 
 ٖةَوو ؾتيَهى باف يةخؤيسا نؤزةنـاتةوة!

ةوة، زشايـةتييهطزْى ئيػـالَِ يـة    ؾاياْى باغيؿة بةثيَهةواْةى ميةْة غياغييةناْى زيهـ 
ثاغــؤنسا بــةزش ْــةنطز، وة ٖةغــتِ ْــةنطز نوضزايــةتيىء خةباتــة ْةتةوايةتييةنــةيإ بــة  

 ئيسؤيؤشيو َاضنػيعَةوة ططيَسابآ!

 نةْس نةؽء نةغايةتييةى نة زةعوةتيـإ نطزئء خعَةتيـإ نطزئ: : شةش

ة يـةو نـةؽء نةغـايةتيية    وةى ءةفازاضيو بة ثيَويػـتى زةظامن، ْـاوى شَاضةيـةنى زيهـ   
 بةضِيَعاْة بيَِٓ، نة يةو غـةفةضةَاْسا ءيَطِاى ئةواْةى ْاوَإ ٖيَٓـاوٕ، خعَةتيإ نطزووئ:

( 27/11/1987ؾيَذ َوسةؾنةز نانة غووض، يـة طوْـسى يؤتـةض نـة ْيـوةضِؤى: )       -1
 َيواْى بوويـٔ.

َةيَبةْـسى   ؾيَذ زاضا ؾـيَذ دةمٍ، ية طوْـسى )نـاْى ظةضز( نـة ئةوناتـة بةضثطغـى       -2
 ( َيواْى بوويـٔ.1/12/1987زووى يةنيَتـو بوو، ية )

( 4/11/1987 -3)  ؾيَذ ـةَـةز ؾـيَذ باوةزئ، ية طوْسى )ظةضظى(، نة ؾةوى:  -3
 َيــواْى بووئ.

( يـة طوْـسى )عـةوزايٕ(    7/12/1987 -6سادى ؾـيَذ زةضويَـ، نـة ؾــةوى )    -4
 َيـواْى بووئ.

( يــة طوْـــسى )نةيَةؾــــيَطة( 1987/ 8/12ْيــــوةضِؤ: )نويَدــــا ْةضيـــُإ، نــة  -5
 َيــواْى بوويـٔ.
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( يـة طوْـــسى )غـــؤتهة(    9/12/1987 - 8سادى ؾـيَذ سػشن، نـة ؾــةوى )    -6
 َيواْى بوويـٔ.

( يـة طوْـسى )نؤخــُار(    1987/ 13/12 -12َاَؤغـتا َـةم ظاْـا نـة ؾـةوى )      -7
 َيـواْى بووئ.

 17/12-16نـاى َـةم عبـساهلل، نـة ؾـةوى )      ناى عبسايهطيِ خوضِخـوضِةيى بـابى    -8
 ( ية طوْـسى )خوضِخـوضِة( َيواْى بووئ.1987/

( ية طوْسى )طةضَهإ( َيـواْى  20/12/1987ؾـيَذ قسضايسئ، نة ْيوةضِؤى: )  -9
(ى نةنـوض بـوو، باضةطـاى تيجةنةؾــيإ    44بووئء ئةونـاتة ئةو بةضثطغـى تيجـى )
 ةنيةتييـة.ٖـةض يةوآ بوو، َةبةغت تيجـةناْى ي

ــيَو ؾــةوةناْى: )      -10 ــة ٖةضغ ــادى قــار، ن ـــو س ــاى عةي ى 23، 22، 21ن
ــوة     12/1987/ ــإ ثيَ ـــجى(و، ظؤضَ ـــة غ ـــسى )نيًَ ــة طوْ ــووئ، ي ــإ ب ( َيواْي

 َاْسووبووٕ.

خوا ثازاؾـ تى ٖةَوواْيإ بساتـةوة، ٖو خؤيإء َــاٍَء خيَعاْيـإء ئةواْـةى َـطزووٕ     
بـآء، ئةواْـةى َاويؿـٔ ٖـةض غـةضبةضظو       "خـوا ييَيـإ خؤؾـبآ"و ديَطايـإ بةٖةؾـت     

 غــةمَةت بٔ.
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 كينيـاباراىـكردىـى ٍةلَـةجبـةو ثرِؤشــةى ئةىفـال

 

  وي سيضـتسووْى ٖـةواَيـى نيُيـاباراْهـزدْى ٖةَيةبـجـةو دةوروبـةرى : 

( ية ضِازيؤى زةْطى ئيَطاْةوة، طويَبيػتبووئ نة ضشيَُى بةعػى 16/3/1988ية ضؤشى: )
تؤضو زضِْسة، ؾاضى ٖةيَةظةو زةوضوبةضى نيُيابـاضاْهطزوة، ٖةيَبةتـة يـة غـةضةتاوة ْـة      زيهتا

ئيَُـةو ْـة خـةَيهى زيهـةف بةطؿـتى، قـةباضةى ئـةو ناضةغـاتة زيَتـةظئَء ٖةْاوٖةشيَٓـةَإ          
ْةزةظاْى، ٖةتا ءضزةءضزة نةْايَـةناْى ضاطةياْـسٕء، ثاؾـإ خـةيَهى بطيٓـساضو زةضبـاظبووى       

بةضش باغيإ نطز، نة زوايى ناضةغاتى نيُياباضاْهطزْى ٖةيَةظـة، بـوو بـة    ٖةيَةظـةو زةوضو
 ْاغٓاَةى غـتةَسيسةيى طـةصن نوضزو زضِْسةيى ضشيَُى بةعػـى زيهتـاتؤض.

ــةو      ــاضاْى ٖةيَةظ ــاظبوواْى نيُياب ــساضو زةضب ــة بطيٓ ــةنى ظؤض ي ــة شَاضةي ــاياْى باغيؿ ؾ
ةتـسةبووٕ، ئيَُـةف بـة ئةْـساظةى تواْـا      زةوضوبةضى، بـةمى بٓهــةو باضةطانــاْى ئيَُـةزا ضِ    

خعَــةطنإ زةنــطزٕء ٖاوناضييُــإ زةنـــطزٕ، بــؤ طةيؿـــتٓيإ بــة ئيَــطإ، بــؤ ناضةغـــةضو 
 سةواْـةوةو طةضِإ بةزواى نةغوناضى بعضبووياْسا.

 يــــزاْى صــــةرنزدايةتيى يةني تيــــى ْيغـــتيُاْيى نوردصـــتإ يـــة )بةر ـــةَيوو( 
 ثي ٗـي ٓاْى قءْـاشى يةنـةَى ) ئةْفــاٍ( :يةاليـةٕ رذي ُـةوةو نءتـايى 

(زا طويَبيػـتبووئ نـة ثـاف ؾـةضِيَهى غـةختء خويَٓـاويى،      19/3/1988ية ضِؤشى )
ــةو    ــِ باضةطــاى غــةضةنيى يــةنيَتيى ْيؿـــتيُاْيى ية)بةضطــةيَوو( ططتــوةو، غـــةضدةّ ئ ضشيَ

 زةقنةضةؾـى خػتؤتة شيَط ضِنيَفى خؤيـةوة.

ةوة قؤْاغى يةنةَى ثطِؤغـةى قةينؤو ئـةْفايهطزْى طـةصن   ٖةضوةٖا زواتطيـ ظاْطا، نة ئ
 نوضز بووة يةميةٕ ضشيَُـةوة.
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(يـ ءيَطِاى ئةوةى نة ْـاوى يةنيَهـة يـة غـووضِةتةناْى قوضئـاْى      األْسعاٍزيـاضة ءؾـةى )
بةضظو بةثيَـع، ْاويؿة بؤ ئةو زةغتهةوتةى نة يـة دـةْطى زشى نافطاْـسا نـٓـن َػـويَُاْإء      

زةنةوآ، بةو ثيَيـةف بآ، ءازياضة ضِشيَِ طـةصن نوضزى َػـويَُاْى بـة نـافط    غوثاى ئيػـالّ 
زاْاوة، ئةطةضْا َاٍَء غـاَاْياْى، بططة غـةضو َايَياْى بة غةْيُـةت ْـةزةظاْى! ٖةيَبةتـة ئـةو     
ٖةيَويَػـتةى ضشيَُى طؤضِبةطـؤضِى بةعػيـ ييَطةزا، ئةو ثةْـسة نوضزييـةَإ بريزةخاتـةوة نـة     

ـاوةٕ َاٍَ زظى ططت، زظ خـاوةٕ َايَى ططت"، زياضة بـةناضٖيَٓاْى ءؾـةى   زةيَآ: "ٖةتا خ

(يـ بؤ ئةو قةتـٌَء عاَهطزْةى ٖـةظاضإ يـة طـةصن نـوضزى غـتةَسيسة، تـانتيهيَهى       أْسعاٍ)
زيهةى ئةو ضشيَُـة بووة، بؤ زضِزؤْـن نطزٕء خػـتٓة طوَاْى ئةو طةيـة َػـويَُاْة ضِةغـةْة،    

 نةنةى ئيػـالّ!بةضاْبةض بة ئاييٓـة ضاغتء ثا

ؾاياْى باغيؿـة يةباضةى ثطِؤغةى قـةتًَوعاَهطزْى نـوضزةوة، طةيــآ ؾـت ْووغـطاوةو      
ــة       ــةضطربِو تطاشيسياي ــاتة د ــةو ناضةغ ــةناْى ئ ــة ْٗيَٓيي ــو ي ــةض ظؤضيَ ــةضزة يةغ ــوتطاوةو ث ط
ٖةيَسضاوةتةوة، نة بيَطوَإ ظؤض ية ناضةغاتى نيُياباضاْهطزْى ٖةيَةظةو ْاونـةناْى زيهـةى   

تإ طةوضةتطو بيَـطِةظاتط بووة، بةيّ نـوْهة ظؤض بـة ثـةْٗاْهاضيو ئةجناَـسضاوة، ءةى     نوضزغ
ناضةغاتةنةى ٖةيَةظة نـواض نـاََيطاى بـؤ ْةضِةخػـاوة ءيَٓـةى بطـطآ، تـا ضاززةيـةنى ظؤض         
بةتايبةت يةميةٕ ضِاى طؿـتيى ديٗاْييــةوة، زيـعة بةزةضخؤْـةى ييَهــطاوة، ٖـةتا ئيَػــتاف       

 ةزضاوة، يةضِووى باغـهطإء تيؿـهدطاْة غــةضيةوة.ٖةقـى خؤى ثيَٓـ

ٖةيَبةتة زواييـ ئاؾهطابوو نة ئـةو ثطِؤغـةى ديٓؤغــايسو قطِةبطِنطزْـةى ٖــةظاضإ شٕء      
 ثياوء َٓسايَى نوضزغتإ، بة ٖةؾت قؤْاة ديَبةدآ نطاوة، نة ئةَاْـةٕ:

تيجيَهطاوةو يـة:  (زا زةغـ 23/2/1988: ْاونـةى زؤيَى دافةتى: نة ية: ) قؤناغـى يةكةم 
 (زا نؤتايى ثيَٗـاتوة.19/3/1988)

ــاغى ــة: )   : دووةم قؤن ــة ي ــةضةزاة: ن ــةى ق ــة:  22/3/1988ْاون ــتيجيَهطاوةو ي (زا زةغ
 (زا تـةواوبووة.2/4/1988)
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ــة: ) : ســيَيةم قؤناغـــي (زا زةغــتيجيَهطاوةو يــة: 7/4/1988ْاونــةى طــةضَيإ: نــة ي
 (زا تةواونـطاوة.20/4/1988)

(زا زةغتيجيَهطاوةو 3/5/1988ْاونةناْى نةضنووىء نؤيـة: نة ية: ) : رةمضـوا قؤناغــى
 (زا نؤتايى ثيَٗيَٓـطاوة.7/5/1988ية: )

ــةم  ــةم و  ةوت ــةم و شةش ــةكانى ثيَنج ــة:   : قؤناغ ــة ي ــةوييَط: ن ــاى ٖ ْاونــةناْى ثاضيَعط
 (زا نؤتاييـإ ثيَٗيَٓطاوة.26/8/1988(زا زةغتياْجيَهطاوةو ية: )24/5/1988)

ــ ــتةمقؤناغ ــة: )  :ـى هةش ــة ي ــإ: ن ــةضى بازيٓ ــة 28/8/1988زةقن ــتيجيَهطاوةو ي (زا زةغ
 (زا تةواونـطاوة.3/9/1988)

 .2003بطِواْة: ئةْفـاٍ: نوضزو زةويَـةتى عيَطام/ ؾؤضِف سادى ضِةغـووٍ: 

ئٓذا ءةى ثيَؿ يـ ئاَاشةّ ثيَهطز يـةباضةى ثطِؤغـةى ئةْفايـةوة طـةييَو ؾـت طـوتطاوةو       
اَيـ زةطــوتطآء زةْووغـطآ، بـةيّ َــٔ ييَـطةزا بـة ثيَويػــتى زةظامن     ْووغـطاوةو، بـةضزةو  

 غوثاؽء زةغتدؤؾيى خؤّ، ئاضِاغـتةى ٖةض ناّ يةّ زوو بةضِيَعة بهـةّ:

(  زنتؤض ؾؤضف سادى ضِةغووٍَ، خاوةْى نتيَبـى )ئةْفـاٍ: نوضزو زةويَـةتى عيَـطام(،  1

(و ٚثٝكعع١ َـةيَيَو زيهؤَيَٓــت )  نة ثيَُواية ييَهؤيَيٓةوةيـةنى ءضزى ثؿتبةغـتووة، بـة نؤ   
 غـةضزاْى َةيساْييـةوة.

 ( نـاى عاضف قوضباْيى، خـاوةْى نةْس نتيَبـيَو يةباضةى ئةْفــايةوة.2

ٍَ شَاضةيـةى يـة            زيـاضة نتيَبـةناْى نـاى عـاضف قوضبـاْييـ ظيـاتط نـاوثَيهةوتٓٔ يةطـة
 يةميـةٕ ْوغـةضةوة بـة    ( زاْةيامن11زةضباظبوواْى ثطِؤغةى ئةْفاٍ، نة َٔ تا ئيَػتا ياظزة )

 زةغتطةيؿتووٕء خويَٓسووآةوةو، ظؤضيـ زٍَء زةضووْيـإ ٖةشاْسووّ، نة ئةَـاْةٕ:

 .2013/ يةباضةى طؤضِى بة نؤَةيَى َٓـسايَة ئةْفايهطاوةناْةوة/ ض1

 .2013/عوظيَـط: زةضبـاظبووى طؤضِة بةنؤَةيَةناْى ئةْفـاٍ/ ض2 
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 .2013بةنؤَةيَةناْى ئةْفـاٍ/ ض/ فـةضةز: زةضباظبووى طؤضِة 3

 .2013/ ءاسيـس: زةضباظبووى طؤضِة بةنؤَةيَةناْى ئةْفـاٍ/ ض4

 .2013/ تةيـُووض: تانة ضظطاضبووى طؤضِى بةنؤَةيَى شٕء َٓسايَة ئةْفايهطاوةنإ/ض5

 .2013طةمويَـص: ؾايةحتايَى نيُيـاباضإء ئةْفـاصن ٖةيَةظـة/ض/ 6

 .2013ـاباضإء ئةْفـاصن ٖةيَةظـة/ض/ سةثػـة: ؾايةحتايَى نيُي7

 .2013/ ظاضا : ؾايةحتايَى نيُيـاباضإء ئةْفـاصن ٖةيَةظـة/ض8

 .2013/ؾـةَيًـة/ض9

 .2013/ ئةو غايةم ؾـؤفًَةى بةؾيَو ية ئةْفايةناْى زاثؤؾـى/ض10

 .2014طـؤضِة بةنؤَةيَةناْى ئةْفـاٍ/ض  زةضباظبووىضِةَـةظإ:يةنةَشن / 11

زةغتدؤؾـيىء غـوثاؽ ئاضِاغـتةى ئـةو زوو بـةضَِيعةو ٖـةض بـةضَِيعَيهى         داضيَهى زيهةف
زيهةف زةنةّ، نة يةو بـواضةزا نـاضى باؾـى نـطزوةو زةنـات، نـوْهة َـٔ ثيَُوايـة ئـةو          
ــهطإء         ــة باغ ــسضيَتآ، ي ــؤى ب ــةقى خ ــاوة ٖ ــوضز، ظؤضى َ ــةى ن ــاتى قةتًَوعاَ ناضةغ

 تيؿـهدطاْةغـةض.

ــةتا نـــاوثيَهةوتٓةن  ــٔ ٖ ــاى  ؾــاياْى باغيؿـــة َ ــةٍَ ن ــاْييِ يةط ــاضف قوضب ــاى ع ةى ن
(، 6/4/2014نة ئيَػتا ية ئؤضزوطاى )قُوز( ْيؿتةديَيــة و يـة ضِؤشى: )  ط)تةيـُووض(زا 

ــطز     ـــةضزاْيُإ ن ــؤى زا غ ــةَايَى خ ــاْيى ي ــاضف قوضب ــاى ع ــةٍَ ن ــسبؤوة،  ص.يةط ْةخويَٓ
ـ    ـةٍَ( بـوو،  ناضةْووؽء نؤْيـةتيـى يةبةيٓهـووْى شٕء َٓسايَة ئـةْفايهطاوةنامن يــةم )َةت

بةيّ بة خويَٓسْةوةى ئةو ناوثيَهةتٓـةو يةظاضى ناى تةعنووض، تانة َٓسايَى زةضبـاظبووى شٕء  
َٓسايَة ئةْفايهطاوةناْـةوة، ئةو َةتةيَةّ بؤ سـةٍ بـوو، بؤيـة ثيَُوايـة نـاى عـاضف قوضبـاْيو       

ناى تةعنووض يةغةض ٖةوٍَء نؤؾؿـةناْى بؤ ثةضزة يةغةض مزاْى ناضةغـاتى ئةْفاٍ، ٖةضوةٖا 
ءةى تانة ؾـايةحتايَى ئةو غتةَة بيَـطِةظاو قةتًَوعاَة نةّ ويَٓةيةى بةغةض ٖةظاضإ شٕء َٓـسايَى  
نوضززا ٖاتوة، ؾايػتةى ٖةَوو ضِيَـعو تةقـسيطيَهٔ، يةميـةٕ ٖـةَوو ميةنـةوة بةطؿـيتء،       

 بةتايبـةت سهووَةتء بةضثطغـاْى ئةّ ءيتة.
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 ِ بة صـوثاو جاعةوة بء صـةر  زدى ِرةَهإ :يةنـةَيـٔ ٖي ـزؼى ثةالَارى ِرذي 

(زا، يةناتيَهسا نة َـٔ يـة غـةفةضآ بـووّ، ضشيَُـى بةعػـى       24/5/1988ية ضِؤشش: )
فةوتـاو بؤ يةنةَشن داض بة غوثاو داؾــةوة، ٖيَطؾو نطزة غـةض طـطزى ضِةَهـإ، نـة ءةى     

ّ نًيًـى ْاونةنة ءابوو بةطؿــتى،   ـ     بـةي ٓـن ئاغـا ييَيـإ   ثيَؿـُةضطةناْى ٖيَـعى سـةَعة ثًَ
ٖاتبووْـة زةغتء يووتيـإ ؾهاْسبووٕء ضِاويإ ْابووٕء، دةْـاظةى ئـاَري غطيةيةنيؿــيإ   

 يــآ بةديَُابوو، نة زوايو نةغوناضش ٖاتـٔ بطزياْـةوة.

 بةصــتٓى نءْطـزةى ضـوارةَى بشووتٓـةوةى ئيضــالَيى :

واضةَشن نؤْططةى خـؤى  (زا بعووتٓةوةى ئيػـالَيى ن1988(ى )6ية غةضةتاى َاْطى )
ططيَسا، ية باضةطاى ٖيَعى )خـايس( ية طوْسى )بطاية(ى غةض بة قـةظاى ثيَٓذـوئَ، زيـاضة َـٔ     
يةبةض ناضوباضى ٖيَـع بؤّ ْةنطا بهـِ، ؾـةٖيس ناى َةم ؾةضيفُإ بة ْويَٓةضايـةتيى خؤَـإ   

 ْـاضز. 

ايةتى نطابـوء، بةْـسة   يةو نؤْططةيةؾسا ٖةيَبـصاضزٕ بؤ زيـاضييهطزْى ئةْـساَاْى غـةضنطز   
 ظؤضتطئ زةْطِ ٖيَٓـابوو.

نة ثيَُواية بوومن يةْيَو بـطا ثيَؿـُةضطةناْسا بـة َـاٍَء خَيعاْـةوةو، نـامنوء غنودـؤَيى        
، بةضزةواّ دةويـةو طةضِاْـُإ، ثاؾإ ْويَٓةضايةتييهطزْى نؤَةييةتيوءفيهطيىء غياغـيوء 

 يطةضييـإ يةوبـاضةوة ٖةبووة.ضِيَوءثيَهـى ؾـةٖيس َةم ؾةضيف، ٖةَوويإ ناض

بةيّ ءةى ثيَؿ يـ ئاَاشةّ ثيَساوة: نةَ  ءابوو نؤْططةو نؤبووْـةوةناظنإ ببٓـة َايـةى    
ناضوباضَإ، نوْهة ٖةّ غطوؾـتى بعووتٓةوةنـة، نـة ظيـاتط      بةضةوثيَؿـربزْىطؤضِاْهاضيوء 

ُ،ععفسايَةتى ططزبووْـةوة ) ٖةّ نةّ ئـةظَووْيوء  ( بووٕ، دعُاع١(ى ٖةبوو ْـةى نؤَةٍَ )دب
ْةؾـاضةظاييُإ بةطؿـيت يـةبواضى نـاضى سيعبيـىء ئيـساضيوء غياغـييسا، ئاغـتةْـن بـووٕ         
يةبةضزةّ طؤضِاْهاضييـسا، ئٓذا ية زاٖاتووؾسا ٖؤناضيَهى زيهةى غـيَيةَيـ ظياز بوو نـة ءةى  

َٔ زاَدزةيَيَـٔ: ) ةوةْـسيى تايبــةتى   ( قوضِةنةى خةغت  نطز، ئةويـ ثاضاغـتٓى بةضش ببًٓعع١ّ ايطٗبع
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بوو يةميـةٕ ٖةْـسَيو نةغـةوة، نـة ثيَيـاْوابوو بـة طؤضِاْهـاضييهطزٕ، بةضشةوةْسييـةناْيإ         
، بــؤ نــؤْططةو نــؤْفطِاْؼء   ٖةغــتياضييةوةتيَهسةنـــٔ، بؤيــة ٖةَيؿـــة بــة تــطؽء     

 نؤبووْةوةناْيـإ زةضِواْى!!

 صـةطةرنزدمن بء ئي ـزإ بةَةبةصــتى ضارةصــةرى ٖاوصــةرّ :

(زا بةَةبةغـتى ناضةغةضى ٖاوغةضّ )ضوخػاض خإ( "بة ضِةػنـةت  1988/ 18/6) ية:
بآ" نة زوايى ظاْطا نؤضثةية ية غهيسا َـطزوةو نوضتــاشى بـؤنطا، غـةفةضيَهى )ئيَطإ(َـإ      
نطزو نوويٓـة ٖةضناّ ية )غةضزةؾت(و )ْةغــةزة( و زةوضى َاْطيَهُإ ثيَهوو، ية ضِؤشى: 

ــى )ئا18/7/1988) ــة ضِيَ ــسةناْى   ( ي ــة طوْ ــةوضاظى ) نةؾــهى(زاو ب ــة ٖ ــإ(ةوةء ب يَوةت
ٍَ بـووٕ، نـة ؾـةٖيس َاَؤغـتا         ضِةظطة)َاضةزوو(ء ) (زا طةضِايٓـةوةو نـةْس بطايةنيؿـِ يةطـة

عبسايطػنٔ يؤتـةضيىء، ناى عبسايهطيِ قـازض خـسضة غـووضّ يـةبريٕ، خيَـعامن َوسةؾنـةزى       
 ، نة ئةوناتة ؾـريةخؤضة بوو.ثيَبـوونوضِيؿـُاْى 

َاَؤغــتا عبــسايطػنٔ ظوو ظوو َوسةؾنــةزى نــوضَِى يــة ٖاوغــةضّ   ؾــةٖيسيَطــاف يــة ض
ءةضزةططت، نة تةْيا ئةو "ٖاوغةضّ" غواضى ئيَػ يَو بووبـوو، داضوبـاض َوسةؾنـةزى يـة     

يَسةنيَؿــا بة دٌءبةضطـةوة، بؤئةوةى ٖةتاو ْةيبـات، نوْهة نةف ٖـاوئ  ةئاوى ضِووباض ٖ
 بوو، زْيــا ظؤض طةضّ بوو.

طوْسى )ضِةظطة( ضِشيَِ نة فةوديَهى يـةو ْعيهاْـة بـوو، زايطـطتشن بـة       طةيؿـتيٓةنة  ئٓذا
تؤخء ٖاوةٕ، بةيّ ئيَُـة نـوويٓة ؾـيوء زؤَيـة ْـةزيوةنإ و غـتايـ بـؤ خـوا ٖـةَووَإ          
غةمَةت بووئ، وة بة زاَئَ طـطزى غةضنةؾـى )ضِةَهـإ(زا طةيؿـتيٓةوة باضةطـاى ٖيَـعو       

 ٕ.َايَةناْـُإ ية قةيتوونا
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ـسى حــةمسة،  كـارو ضاالكيـيةكاىى ٍيَََََََََََََـَ

 02/5/1766 – 01/6/1765لة مــاوةى يازدة ماىطــدا  
 

بهيٓـة غةض ءيَػتطةو قؤْاغةناْى زيهةى َاوةى ثيَؿـُةضطايةتييِ بـةض يـة     بةضيةوةىييَطةزا 
سـةَعةزا  ضِاثةضِئ، بةثيَويػتى زةظامن ٖةيَوةغتةيةى يـة بةضاْبـةض نـاضو نـامنييةناْى ٖيَـعى      

بهةئ، يةَاوةى ئةو ياظزة َاْطـةزا نة باضةطـاى ٖيَـع يـة طوْــسى )قـةيتوونإ(ى بٓــاضى       
 نياى قةْسيـٌ بوو.

ــيَِ: ثيَُوايــة َــاوةى ئــةو يــاظزة َاْطــةى قــةيتوونإ، َاوةيــةنى ظؤض   غـــةضةتاف زةيَ
ـ         ةزا بةثَيـعبووء ثِطبوو ية غنودـوٍَء نامنيــى دؤضاودـؤض، نـة زةتـواْشن يـةّ سـةوت خاَي

 ئاَاشةيـإ ثيَبهــةئ:

 بواضى ئيــساضةو َؿووضخواضزٕ:  :يــةك 

 زةتواْشن يةّ بواضةزا ئاَاشة بؤ غآ َةغــةية بهةئ:

ڤ  ... ژ ناضوبـاض بةضِاويَص بةضِيَوةبـطزٕ، بةثيَـى فةضَاْى خـوا دٌ دالية:  - أ

 .آٍ عُرإ ژچ  ڦ  ڦڦ    

 زابةؾهطزْى ناضوباضةنإ، نة ٖةضنةغـة ناضى خؤى زياضبـآ.  - ب

 ٖةبووْى ييَجطغـيٓةوةو غـعاو ثازاؾـت.  -ز

 ؾاياْى باغيؿـة ئةجنووَةْى ؾـووضِاى ٖيَـع، ئةّ ٖةؾـت بطاية بووٕ:

 َاَؤغتا سةغةٕ بابةنـط. (1

 ناى َةم ؾةضيف سوغشن/ ؾةٖيس. (2
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 َاَؤغتا عبسايطػنٔ يؤتـةضيى/ ؾةٖيس. (3

 ةز ؾاغواض/ ؾةٖيس.ناى ئةػنـ (4

 ناى ؾةضيف ءةضظيَط. (5

 َاَؤغـتا ـةَـُةزى ظةضظى. (6

 َاَؤغتا َةم عةيو َةَو. (7

 ناى َةم سةَةز ئةَشن ئاؾووضيى. (8

ئةو زوو بطايةى زوايو، َاوةيةى زواتط ية ٖيَعى )ْوض(ةوة نة ٖةيَوةؾايةوة، ٖاتٓة ْيَـو  
 خػتووَٓة زوايى. بؤيةٖيَعى سةَعة، 

 فيهطيـىء ضووسيـى:بواضى ثةضوةضزةى  : دوو

 ئةَيـ يةضِيَـى غـآ ٖؤناضةوة:

زةضؽء زةوضى نطِوثـطِ، بةتايبةتى بةياْييـإ زواى ْويَصى بةيـاْى َٔ زةضغى تةفػريّ  - أ
 زةطوتـةوة.

عيبازةتى ديسزيى، بـؤ ءيَٓـة: دطـة يـة فـةِضظو غـوْٓةتةناْى ضِةواتيـت، بـةظؤضيى           - ب
ؾنةو زووؾـــةؾنة، قوضئــإ ؾـــةوْويَصيـ ٖـــةبوو، ٖــةضوةٖا: ضِؤشووش ثيَــٓر ؾـــة

 خويَٓـسْى بةضزةواّ، ظيهطنـطزٕ.

ــةزةنإء          -ز ــووة ب ــة خ ــصاضنطزٕ ي ـــةوةو خؤب ـــةى ْةفػ ــة تةظني ــةضطةضَبووٕ ب غ
 خؤضِاظاْسْةوة بة غـيفةتء ئاناضة بةضظو ثةغــةْسةنإ.

 بواضى غنـودؤيَـى ثيَؿــُةضطايةتى::  سـىَ

 يةّ بواضةؾسا ئاَاشة بة غآ َةغةية زةنةئ:

ــةوتى         - أ ــة ضووى ٖةيَه ــاضةظابووْى ي ــتى ؾ ــة َةبةغ ــةنة ب ــهٓيٓى ْاون ــةضِإء ثؿ ط
 دوططافييــةوة.
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وضيـايىء ٖؤؾـــياضيى بــةضزةواّ، نـة دــاضى ءا ٖــةبوو ؾـةوء ضِؤش ٖــةض ثيَهــطاوة      -ب 
بوويـٔء، تاقِء تفةْطُإ ٖةض ثيَوةبـوو، تةْاْـةت يـةناتى خةوتٓيؿـسا، بةتايبـةت      

 غنـودؤيَـى غـوثاو داؾـى ضشيَِ ٖـةبوواية.ئةطـةض ٖةوايَى 

ثةماويَؿـسنء نطزْةوةى بٓهـةو خـايَى غـةضباظيو ية ؾـويَٓة غـ اتيصييةنإ، وةى:    -ز 
 ضِةَهإ، ضِؤش تةضاظووإ، ؾاخى ديكٓـة، نوضِنى ناوآ، بةغـتةَةية. ططزىغـةض 

 بـواضى ضِاطةيــاْسٕ: : ضـوار

 ناضيَو زةزا:يةّ بواضةؾسا ططْطيُإ بةنةْس 

تؤَاضنطزْى ءتاضو زةضغــةنإ يةغـةض ناغـيَتء ضِةواْةنطزْـةوةيإ بـؤ ٖيَعةنـاْى        - أ
 زيهـةو بؤ ْيَو ؾـاضةنإء بةونطزْةوةيـإ، بؤ ْـُووْة:

 ( ناغيَت بوو.3زياضزةى داؾةتيى ية ضِواْطةى ئيػالَةوة ) (1

 ديٗاز بة ظبـطة ثياوإ زةنطآ، ْةى بة ثريةشٕ ثياوإ.  (2

 يةضِيَى خوازاو بطِوبياْووى ْاغهة ثياوإ. دةْـنء ديٗاز (3

 دةشْى قوضبإء ؾةٖيساْى ططزى ضِةَهإ، نة ئةَة ٖو َاوةيةى زواتط بوو.  (4

 ناثهـطزٕء بةونطزْـةوةى نةْس ْاَيًهةيـةى، ءةى:  - ب

 ثيَؿـُةضطةى ئيػـالّ نيَيـةو نؤْـة  (1

 نؤَةيَـى خــوا. (2

 بوو.با نان  ئيػـالّ بٓاغـشن! نة نـةْس ئايَكةيـةى  (3

 دةْطـى ثاضتيعاْيـى، نة ناى َوسةؾنةز ظةضظيى ْووغـيبووى. (4

 ٖتس. ...طةؾتء طةضِإء نؤنطزْةوى خـةيَوء ءتـاضزإء   -ز 
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ؾاياْى باغيؿة نامنيية ئيػـالَييةناْى ٖيَـعى سةَعة، دطــة يـة ضِيَهدػـتٓةناْى   
اَيًهـةو  يةغـةض ٖيَعةنـاْى زيهـةف ٖـةبوو، نتيَـتء ْ      ناضيطةضيىْيَوخؤو ؾاضةنإ، 

 ناغـيَتةنإ، ثةيتـا ثةيتـا بةوزةبووْةوةو زةغـتاو زةغتيإ زةنـطز. 

 ضِاطةيـاْسْسا نامىء زةغـتطةضّ بووٕ، ئةَاْة بووٕ: ية بواضىئةو بطاياْةف نة 

 نـاى سادى ضظطاض. (1

 نـاى عوَةضى سـةَةتاٍَ. (2

 نـاى عةيو ضةغوٍ/ زيَطةيـى)ؾةٖيس(. (3

 ناى عبـساهلل عبسايهطيِ/ خؤؾٓووؽ. (4

 ناى عبـسايهطيِ غووض. (5

 ناى ؾةضيف ءةضظيَط. (6

 ناى َةم ٖيَـواف. (7

 /ءيَٓةطـط.اععاٖرسادـى  طعع٘ناى  (8

 ناى نُاٍ ـُـس أبوبهط/ بؤغـهيَٓى، بةضثطغـو ضِاطةيـاْسْى ٖيَـع بوو. (9

 بـواضى نؤَةييـةتى: :ثيَـنـج 

 يةّ بواضةؾــسا ئاَاشة بةغآ َةغةية زةنةئ:

غـؤْطةى ئةوةوة نة باضةطانـةَإ يةغــةض ؾــةقاَة    َيواْى ظؤضو دؤضاودـؤض، ية  - أ
ئيَطإ بوو، باضةطانةَإ ءةى )طؤيــى نابـةنط( "نـة ٖـةَوو دـؤضة       –ضِيَى عيَـطام 

بايَٓسةيةنـى يـــآ ْيؿــتوة يـةناتى طـةضَئَء نويَػـتاْسا" خـةَيهَيهى ظؤضو ٖةَـة        
ُـإ،  نةؾـٓة ضووى تيَسةنطزئ، ية ْاغـياوء ْةْاغــياو، نـوضزو عـةضةبء توضن    

 ، بةطويَطةى تواْا خعَةطنإ زةنطزٕ.نةَتواْايىئيَُةف ءيَطِاى 

ئةو بطا ناضواْهييـاْةى طوْسةناْى ثؿـسةضة ضِةقـة، بةتايبـةت ٖـةض غـآ طوْـسى:       - ب
ــةو     ــطزئء ئاظووق ــةضزاْيإ زةن ــةضزةواّ غ ـــةٕ، ب ــإ، ظةْط ـــوو، زووطؤَ طةيَ
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باغيؿــُإ ييَيــإ نةيوثـــةٍء فيؿــةىء عــةتازيإ بــؤ زةٖيَٓــائ، ٖــةواٍَء زةْـــنء 
زةثطغىء، ٖو خؤؾـُاظنإ ثيَياْـسا ضِةواْـة زةنـطز، ٖـةضوةٖا ْاَيًهـةو ناغـيَتء       

 ٖتس. ... ْاَـةو
 نـةْس َايَيَهيؿــُإ يةوآ بووئ:   -ز

 (  َايَى ئيَُــة.1

 (  َاَؤغتا سةغةٕ بابةنـط.2

 (  ناى َةم ئةػنـةزى ٖةْـاضؤنى.3

 (  ناى ـُس سادى عًـو )بــالٍ(.4

 ٖةضوةٖـا َاوةيةنيــ َايَـى: 

 (  ؾـةٖيس َةم ؾةضيف.5 
 ( نـاى عبسايكُس.6 
 ( نـاى غؤضنإ.7 

زيــاضة بــةٖؤى َايَةناْيؿـــُاْةوة، دِءدــويَيَهى زيهــةى نؤَةييةتيـــى ظياتطَــإ  
خػـتبؤة ئةو زةقنةضةوة، نـوْهة خـعّء زؤغـتء ئاؾـٓا يـة شْـإء ثيـاوإ ٖاَوؾـؤيإ         

 زةنطزيـٔ.

 يــإء طــوظةضإ:بواضى ش :شــةش 

ظؤض غـازةو بططة غـةختيـ بوو، ض ٖـو باضةطـاو    ية قةيتوونإشيإء طوظةضاْـُإ 
 ثيَؿـُةضطةو ض ٖو َايَةناْيؿُإ.

بؤءيَٓة: داضى ءا ٖةبوو ثاف نواض َاْـن نـاوَإ بـة طؤؾـت زةنـةوت، ٖـةضوةٖا     
 ضِؤٕء ؾةنطو نـا.ثيَساويػـتييةناْى زيهةى شيإ نــةّء زةطُةٕ بووٕ، ءةى: بطْرء 

ٖــةض ييَطةؾــةوة بــة ثيَويػــتى زةظامن ئاَــاشة بــة ٖةيَويَػـــتى ؾــيَطةشْاْةى ٖاوغــةضى  

)عائيؿـة خـإ(     اعععاٖر سادــى   طععع٘ نـاى   ٖاوغـةضىضِةػنـةتييِ )ضوخػـاض خإ(و 
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بهةّ، نة ٖةض ناَيـإ بةؾيَو ية ظيَـطِو خؿًَى خؤى فطؤؾتبوو بـؤ نطِيٓـى طؤؾـت بـؤ     
 وا ثازاؾـتيإ بساتةوة.ثيَؿـُةضطةنإ، خ

 بءْهـِزووسى نزاصــى صــووتاو  بة  ءعــت بزذاْــنٕ حــاَيى بووٕ !

ضِاززةى تاَةظضؤيو ثيَؿـُةضطةنإ بؤ طؤؾت، با ئةّ قويَـة ْةظيًـةيةى  زةضخػـتٓىبؤ 
ناى َةم َٖيـواف نـة يـة ْاَيًهــةى: )خـاتووٕ َـةم شٕ: ئافطةتَيهــى ٖةَيهـةوتووء         

 اظة(ؾـسا ٖيَٓـاوَة، بطيَطَِــةوة:ٖاوغـةضيَهى ْاو

 ناى َةم ٖيَواف زةيَآ:

)ضؤشَيهيإ نة ظؤض تاَـةظضؤى طؤؾـــت بـووّ، بـةمى َـاَيى ئَيــوةزا تيَجـةضِيِ بـؤٕ         
نطِووظيَــو زةٖــات، َٓــيـ ءاَعاْــى طؤؾـــت زةبــطشيَٓٔ، بؤيــة غـــةضّ بــة زةضطــاى  

 طؤؾــت زةبطشيَٓٔ ! ئةويـ طوتـى:  ئةوةَايَةوةتاْسا ططتء طو:: زايو َةم شٕ! 

 ْةوةيَـال نـاى َةم ٖيَواف طؤؾـتى نـى ! 

 ئةو بؤٕ نطِووظة نييــة ! ئةزىَٓيـ طو:: 

، نـة بيٓـى بةغــؤظ خـاْى نهتــإ ثَيطِؤنـهة بـوو، زاَيَٓـى         زايــةوةئةويـ ئاوضِى 
ئةيـةضِؤ!   نطاغــةنةى نةوتبـووة قويَهــةى ئاططةوةو بة ثؿــهؤنإ زةغووتا! طـوتى: 

 خؤ ئةوة نطاغى بةغؤظة زةغـووتآ!

َــةم شٕ بطِياضيــسا بةؾــيَو يـة ظيَطِةنــةى بفطؤؾــآء طؤؾــتى بــؤ   زاىئيــسى يــةوةوة  
 ثيَؿـُةضطةنإ ثآ بهطِآ(.

 طــةردة ئــاردى ْةوتـاويى و نزؤصو و بةِروو خــواردٕ :

هُـإ ٖـةبوو،   ية غـةضةتاى باضةطا زاْاْيؿـُاْسا يـة قـةيتوونإ، تـةْيا طوْيـة ئاضزيَ     
ئةو ْاْةى ييَــى زةنطا، بؤٕ ْةوتى ييَسةٖات، َٓيـء  ئيسىئةويـ ْةوتى  ثيَـساضِشابوو، 

نةْس بطايةنى زيهــةف ْاْةنةَإ بؤ ْةزةخـوضا، بؤية بةْاناضيو زةبوواية بـة خـواضزْى   
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)نطؤغو(ء )بةضِوو( قةْاعةتـُإ نطزبايةو، نـةْس ضِؤشيَو ئاواَـإ طوظةضاْــس، ٖـةتا    
 ضزى زيهةَإ نٓــن نةوت.ئا

 ْةخـواردْــةوةى ضـــا ىةى تاقيـهزدْــةوة :

 ٖيَـعى ٖةَعة نـاَإ ْةزةخواضزةوة، يةبةض زوو ٖؤناض: ئةونـاتة ئيَُة ية

( طعععايٛتزةَويػـــت ئــريازةى ثيَؿــُةضطةنإ تــاقو بهـــةَةوة، ءةى نـــؤٕ ) 8يااااةك
و، تـاقو نـطزةوة، ءةى خـوا    غـوثايةنةى بة ئاوْةخواضزْةوة ية ضووباض دطة ية َػتيَ

ـــةتى ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻپ پپ پ       ژ : فةضَوويـ

ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿٿٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  

ــة ، ايبكعععر٠ ژک    ...  ڤ  ڤڤ ڤ  ڦڦ ــا نـ ــة: ئٓذـ ــووت طعععاءاتـ يـ
غةضباظةناْى بطزةزةض طوتى: خوا بةضِووباضيَو تاقيتـإ زةناتةوة، ئٓذـا ٖةضنـةؽ يـة    
َػتيَو ظياتط ييَو غواتةوة، يةَٔ ْيـة )با بطةضِيَتــةوة(و ٖةضنةغـيـ يـةوة ظيـاتط ييَـى      
ْةخواتـةوة، ئةوة يةَٓـة )با بـُيَٓيَتــةوة( ئيـسى نةَيَهيــإ ْـةبآ، ٖـةَوويإ ييَيــإ       

 ...خواضزةوة 

بةوثيَيةف بآ، ثيَؿُةضطةناْى ٖيَعى سةَعة بةطؿيت يةو ضِووةوة، يـة غـةضباظةناْى   
يووت خؤضِاططتط بووٕ، نوْهة َةطةض بةزةطُـةٕ و بة ثةْٗاْيى، ئةطـةضْا ْةَبيػـتوة   طا

 ٖيـس نةؽ يةو َةغـةيةيةزا غـةضثيَهيى نطزبـآ!

ئيَُـة ية ضِووى زاضاييةوة ْةزاضبووئء ؾةنطوناف ططإ بـوو، بؤيـة بـة َةبةغـتى      8دوو
نةَهطزْةوةى َةغــطةف، ءاظَـإ يـة نـايو خواضزْـةوة ٖيَٓــابوو، بـة ؾـيَوةيةنى         

 ناتيـو.

ؾاياْى باغيؿـة ناى َةم غةضزاض بةضثطغى ئاظووقـةو نةيوثـةٍ بـوو، ظؤضباؾـيـ     
ـــسةضِ    ــطتء ظيَ ـــتةناْةوة زةط ــة ؾ ــتى ب ــاضإ   زةغ ــة ظؤضد ــبوو، بؤي ــآ ْاخؤؾ ؤيو ث
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ثيَؿُةضطةنإ ضِةخٓـةى ئةوةيإ ييَسةططت نـة ضِشزو نــةْـن قوونـــاوة، بـؤ ءيَٓــة:      
ئةوناتة )ْةوت(َإ نـةّ بوو، ئٓذا ءا باوبوو، نة ناى َـةم غــةضزاض بـة غــطجنيَهى     

 طـةوضة ْةوتى  زابةف نطزوة بةغـةض بٓهةنـاْسا!

َةمحـــوود عوصـــُإى نـاى عـةدْإ َوطتــيى نـاى       َيواْسـووْى نــاى دنـــتءر  
 عــادٍ َــوراد :

ؾةويَهيإ ئةو غآ بةضِيَعة َيواظنإ بووٕ، ءةى بيَتةوة يازّ بطجنى غووض يإ غـاواضى  
ثاف ْاخنواضزٕ، ناوةضِواْى ٖاتٓى ناييإ زةنطز، ْةياْـسةظاْى   ئيسىغووضَإ ٖةبوو، 

نة ئيَُة ناييُإ ْيةو ٖةض نةٍء ثةصن نايى خواضزْةوةاإ ْية، بؤيـة بةْانـاضيى تـانو    
ظياتط ية ناوةضِواْيسا ْةبٔ "نوْهة بة ثيَيإ بةضِيَطايةنى زووضزا ٖاتبووٕ، ثيَويػتييإ بـة  

 ٔ:ئييػطاسةتء خةوتٔ بوو" ثيَُطوت

 سةظَإ زةنطز ناييؿُإ ٖةبوواية، بةيّ بةزاخةوة ناييُإ ْية!

 بة غوعبةت باؽ زةنةٕ، نة ئةو ؾـةوة ناييُإ ْةزاوْـآ! داضوباضئٓذا ئيَػتاف 

 بـواضى تةْسضوغــتيو: : ــةوت

ية بواضى تةْسضوغتييسا تواْايةنى ءاَإ ْةبوو، بـةيّ نـةْس نةغـيَو يـةو بـواضةزا      
 زةطيَـطِا:ضِؤيَيــإ 

( بوو بة ثًةى طبعٞ َععإٚناى عبسايـُذيس نة بة زنتـؤض عبسايـُذيس ْاغـطابوو )  (1
 يةنـةّ زةوضى يةو بواضةزا زةبيٓـى. 

( طعبعٞ َععإٚئةويـ داضوبـاض زةوضى زةبيٓـىء ) -ؾةٖيس  –ناى أسـُس ؾاغواض  (2
 بـوو.

ةتايبـــةت بـؤ   ضِوخػـاض خإ )ٖاوغــةضّ( ئـةويـ يـةوباضةوة زةوضى زةبيٓــى، ب     (3
 َٓــساٍَء شْةنـإء، داضوباضيـ بؤ ثيَؿـُةضطةناْيـ، ئةطةض ثيَويػـتى نطزباية.
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 ضـةىد ىوكتــةو قصــةيةكـى خؤشــى 

 رِؤذطــارى ثيََََََََََََََصــنةرطايةتيــى
 

بةباؾى زةظامن ييَطةزا شَاضةيةى قػةى خؤفء ْونتـةى ءاقيعيـى، نـة يـةو َاوةيـةزا يـإ       
زواتط ضِووياْساوة، بطيَطَِةوة، زياضة ٖةض ؾتيَهيـ خؤّ يـة ْعيهـةوة    تؤظيَو ثيَؿ  يإ تؤظيَو

 ئاطازاضش ْةبوو ، يإ ية نةغيَهى تةواو َتُاْة ثيَهطاوةوة ْةَبيػتبآ، باغو ْانةّ:

 ( زا نطزَإ، يةناتيَهسا َاَؤغتا َـةم  1987(ى )12ء 11يةو دةويةيـةزا نة ية َاْطى)
ضةى ٖــةبوو، زوو غــآ طويًــة ئاضبيذيـــى بــة َةػنـــووزى ئــاظازيى نــة ضِيؿــيَهى طــةو

بةْةخويَٓيَـو بة ؾـاْيسا نطزبووٕء ٖةيَيططتبـووٕ "نوْهـة تفةْـنء تاقُى ثـآ ْـةبوو"   
بـــةمى زيَيــــةنسا ضِةتبــــووئ، ئافطةتيَـــو طـــوتى: ءةيــــ! ئةواْـــة ثيَؿــــُةضطةٕ 

 )يةظيسيو(يةنيـإ بة زيـٌ ططتوة، طويًة ئاضبيذييـإ ثآ ٖةيَططتـوة!

 و:: َاَؤغتا َةم َةػنـووز! بؤخؤت خـةْى بووى، نطزياْى بة يةظيسييـ!َٓيـ ط

   ٖةض ية دةويـةى طؤضِيٓـسا، َاَؤغتا َوسةؾنـةزى ظةضظش نة بيهةيػييةنةى بة ظجنـريةوة
ٖةيَططتبـووء قوضؽ بوو، خؤيؿـى خطِة ثيـاوو بةخؤوة بـوو، يـة زةؾـتى )غـٓسؤيٕ(     

ـةو زةضِؤيؿتشن، تووؾى دؤَـةٍَء باتةغيَـو   خواض طوْسى )نةضغـؤْإ( يةناتيَهسا بةؾ
بووئ، غـةضجنُسا َاَؤغـتا َوسةؾنـةزى ظةضظى يـة ٖةْـسيَو ؾـوئَ ظؤض ضِؤزةنـووة       
خواض، َٓيـ بة غـوعبةت طو:: َاَؤغـتا َوسةؾنـةز! ئـةضآ ٖةْـسيَو دـاض زةتبيـِٓ       
 ؾتَيهى نةَت ْةبــآ بـةزةضةوة ْاَيَٓــآء يـة قوضَِيــسا غــةضم زةبـى! ئـةويـ طـوتى:         
 َاَؤغـتا ! ئيٓػإ ٖةتا ثؿـتيَٓى ْةنآ بة قـوضِا، ثيَؿـُةضطايةتيى ئيػـالَو بؤْانطآ! 

     ٖةضوةٖا ٖةض ية دةويةنةزا، زواى ئةوةى بة ؾةو ية ْيعيو طوْسى )نـاْى َـريإ( "نـة
طوْسى َاَؤغتا َوسةؾنـةز ظةضظييـة" ية دازةى قيـطِى غًيَُاْى زوونإ ثةضِيٓـةوة بةضةو 
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ى )نـةَى ضِةظإ(، َاوةيةى ضِؤيؿـتشنء ٖةضْةطةييؿـتشنء َاْـسووف    طوْسى ظةضظش م
بووبووئ، َاَؤغتا َوسـةؾنةزيـ زةييًُإ بـوو، َٓـيـ بـة غـوعبةت طـو:: ئـةضآ       
َاَؤغــتاى ظةضظش! ئــةوة نــى بــوو ٖــةض ْةطةيؿـــتشن! )ظةضظش(َــإ ييَبـــوو بــة زاوء  

 زةضظى!!

 ة دةويةيةنيـاْسا بؤ ْاونةى طـةضَيإ،  َاَؤغتا َةم َوسةؾنـةزى ضِاظى طيَطِايـةوة، نة ي
ٍَ نة نةغـى تَيـسا ْـةبووة، زةََيهـيـ بـووة تاَـةظضؤى طؤؾـت         نووْةتة زيَيـةنى نـؤ
بووٕ، نواض )قــاظ(يإ بيٓيــوٕ، ئيـسى يـة بـةيٓى خؤياْـسا نةوتووْةتـة َؿـتوَطِةوة،         
ة غةباضةت بة ضِةوايـىء ْـاضِةوايى خواضزْيـإ، ٖةضنـى َاَؤغـتا َـةم َوسةؾنـةز بـوو        
ــةى     ـــةوةو ثاضةن ــةيإ زةزؤظيٓ ــيـ خاوةْةن ـــاخنؤئء زواي ـــتة بي ــةتى: زضوغ طوتووي
زةزةيٓـــآ، بــةيّ ؾـــةٖيس غنــاٍ أػنــس َــال فتــاح ؾــاضباشيَطِيى "بــة ضةػنــةت بــآ"،   
طوتوويـةتو: زضوغت ْييـة بياخنؤئ، ئـاوا َاوةيـةى َوْاقةؾـةيإ بـووةو، َةفطةظةنـة      

ـ     ة ضةػنـةت بـآ" طوتوويـةتو: نانـة َـٔ      بووْةتة زوو ضِا، نـاى فةتاسـة غـووضيـ "ب
 ثيَؿـٓياضيَهِ ٖةيـة:

قاظةنإ نواضٕء ئَيـوةف يـةنَيهتإ ٖـةض نـواضيإ بـة سـةيٍَء، يةنَيهيؿـتإ ٖـةض         
نواضيإ بة سـةضِاّ زةظاْآ، نةواتـة: بـا زوواْيـإ بـة سـةيٍَء زوواْيؿـيإ بـة سـةضِاّ         

 زابٓيَـشنء بربِيَتــةوة!

  ِايـةوة طـوتى: يـة يـةنَيو يةطةؾـتةناظناْسا بـة ْاونـةى        ناى غناٍ أؾطف قاضةَـاْو طيَط
قةضةزاغسا ية غةضزةَى )بعووتٓـةوةى ثةيوةْسيى ئيػــالَيى(زا نـة بـايَى غــةضباظييُإ     
ْـاوى )يةؾـهطى قوضئإ( بوو، بة مى نؤَـةيَيَهى يةنيَتيـسا تيَجـةضِيشن، طوتيـإ: ئيَـوة      

تى: مثـةضِة نـةْسى قوضِئـإ     نئَ  َٓيـ طو:: يةؾهطى قوضئـاْشن، يـةنيَهيإ طـو   
 (!66طوتـِ: مثةضِة ؾـةغـتء ؾــةف )

         داضَيهيـإ ية نيـاى قةْسيٌ زةنـوويٓة خـواض بـةضةو بـاظاِضى )ؾـيَذ ئـايـ( ضِؤشَيهـى
يةنذاض غاضزى ظغتإ بوو، بةفـط نطِيَوةى زةنطزو بة ظةػنةت بةضثيَـى خؤَاظنإ زةزى، 
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ــصى ؾــيَوإ، طةيؿــتيٓة ٖــةَوو يــةاإ تةظيبـــوو، زةوضى بــوييًََى  ـــواضة ثــاف ْويَ ئيَ
باظاضِةنة، بةثةيـة خؤَإ خعاْسة بٔ خيَوةتيَهـةوة، نة ؾويَٓى ئيػطاسةتء ْـإء نـايى   
خــواضزٕ بــوو، نــةْس بطايــةنِ يةطـــةٍَ بــووٕ، يــةنيإ نــاى )تةٖـــا ســادى ظاٖــري( 

وو ئةوناتـةف عازةطنإ ءابـوو نـاييُإ ْـةزةخواضزةوة، نـاى تـةٖا نـة ظؤضى غـةضَاب       
طوتى: َاَؤغــتا! ئيذـاظة ٖةيـة غـةضو نـايو غؤيٓـةوة، ظؤضَـإ غـةضَاية، بـةَيهو          

 ٖةْاوَإ طةضّ بيَتــةوة !

َٓــيـ بــة غــوعبةت طــو:: يــةّ غـــةضَاو ءةيؿــووَةيةزا زاواى ئيذــاظةى نــايى  
خواضزْةوة زةنةٕ! سةظ زةنـةٕ ئةطـةض ٖـةض طـةضّ ْابٓـةوة، بـؤ طةضَبووْـةوة، غـةضو         

زياضة ٖيس نـةؽ يـةْيَو ئيَُــةزا دطـةضةى ْةزةنيَؿـــا، ثيَُـإ       دطةضةف بهيَؿـٔ! نة 
سةضِاّ بووء ئيَػـتاف ٖةضوا، بةيّ بة غـوعبةت ءاَطـوتء بـؤ ظيَـسة دةختهطزْــةوة      

 يةغةض نـايو خواضزْـةوة.

  َةفطةظةيةنُإ بة نيـاش قةْسيًـسا ٖاتبووٕ، بة ٖـةوضاظى )تاتو زؤ(زا ناتةنةى غةضَاو
ٍَ بـووٕ، ثـيَـ        ظوقِ بوو، ناى عبسايه طيِ غـووضو نـاى عوَـةضى سةَـةتايَيـ يةطـة

ــةضطى طــةضّ    ــإ: غـــةضَاية ب ــووٕ: نانــة طي ـــِ ثيَيطوتب ءةضِيَهــةوتٔ نــاى عبسايهطي
يةبةضبهـةٕ! ءازياضة ناى عوَةضى سةَةتـاٍَ طويَى ثيَٓـةزاوة، غةضةجناّ غةضَاى بـووةو  

ِ ئـةوةى نطزبـوو بـة    غـآ ضِؤشإ ْةخؤؾبووةو بؤى نةوتــوة، ئٓذـــا نـاى عبـسايهطي    
 ؾــيعطو زةيطـوت:

 يـــة ٖـــــــــــةوراسى تــاتـــــى دؤى

 ٖةرنـةظ ْةخـوا  خـةَى خـءى
 صـــــآ ِرؤذإ دةنــــــــــةوآ بـــءى

 

 ( زواى ئـةوةى ءةى     1987ٖةض ية دةويـةنةى )(زا يةطوْسى )ناْى بـى بيَـصيٓـن بةغـةض
عازةتى خؤَـإ باْطى ؾـيَواظناْسا، َعطةوتةنةَإ طةغهسا، غؤبةى َعطةوتـُإ طـةضّ 
نطز، خةَيهى ئاوايى ءضزةءضزة بـةضةو َعطــةوت ٖـاتٔء ئيَُـةف ْوَيـصى ؾـيَواظنإ بـة        
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زئ ءةى عـازةتى ئةوغـــاى ثيَؿـُةضطة بـة َايَةناْـسا      نؤَةٍَ بؤ نطزٕ، زاوايـإ ييَهــط  
زابـةف ببشن، ئيَُةف طوتـُإ: سةظْانـةئ بيَيٓـــة ْيَـو َـاٍَء خيَعاْتـــاْةوة، ئةطـةض       
بطوجنآ غةضو ثاضووة ْاْـُإ بؤ بيَٓٓــة َعطةوت! زياضة ظؤضيـإ غـةض يـةو ٖةيَويَػـتةى     

ـــة َايَـةناْيإ، غـةضةجناّ زواى    ئيَُة غـوضَِا، بـةيّ َهــوضِبووٕ نـة ٖـةضزةبآ بهيٓ    
ْاخنواضز بؤ ْويَـصى خةوتٓإ ٖاتيٓـةوة َعطةوتء ثاف ْويَص طـو:: ئةطـةض سـةظ بهـةٕ     
زةَةوآ ٖةْسيَو قػــةتإ بؤ بهةّ، زيــاضة ثيَياخنؤف بـوو، َٓـيـ ءةى عـازةتى خـؤّ     

ؾـسا  نةْس ئايةتيَهِ بةزةْـن بؤ خويَٓـسٕء بـؤّ تةفػـرينطزٕ، يةَياْـةى تةفػرينطزْةنة    
 باغـى باضوزؤخى غـياغوء نؤَةييةتيـى نوضزغـتامن بؤ نطزٕ.

ية نؤتايى قػـةناْـُسا يةنيَهيإ نة ضِيؿػـجى بوو ْاوى )غـيس ـُـس( بـوو طـوتو:     
 ئةضآ نانـة، َاَؤغتا! َٔ غةضّ ية ئيَـوة غوضَِاوة، ئيَوة نشن !

 طو:: ئيَُة ثيَؿـُةضطةى بعووتٓةوةى ئيػـالَيشن، بؤنى زةثطغى 

وتى: بؤية زةثطغِ ٖةتا ئيَػتا ثيَؿُةضطةّ ْةزيوة ٖةضْويَصيـ بهـات، نةنـى ئيَـوة    ط
 باْطتـاْساو ثيَؿٓويَصيؿتإ بؤ نطزئء، ئايةتء سةزيػُإ بؤ باؽ زةنةٕ!!

( نؤبووْـةوةى سيعبـةنإ يـةّ َعطةوتـةى     100ئٓذا طوتى: ضِةْطـة ظياتط يـة غـةز )  
ع ْةَبيػـتوة ْـاوى خـوا بٗيَـٓٔ، داضيَهيـإ      ئيَُةزا بة خةيَهى طوْس نطابٔ، بةيّ ٖةضطي

نـازيطى سيعبيَــو نؤيهطزيٓـةوةو ٖــةض نــاوةضِآ بـووئ قػــةَإ بـؤ بهــاتء، بهــشن     
ئيػطِاسةت بهةئ، نوْهة ئيَُة ئةًٖى نةغابةتشنء بة ضؤش َاْسووئ، بةيّ ٖةض زةغتى 
ٔ ثــآ ْــةنطز، َٓــيـ طــو:: زةى نانــة: )بػــِ اهلل ايــطػنٔ ايــطسيِ( بــا زةغــتجيَبهةي 

زضةْطُاْة، ئةويـ طوتى: ئاخط ئةوةية ْاٖيًََآ ضِظطاضَإ بـآ، َٓـيـ ءاَعاْـى يةطـةٍَ     
َٓيةتى، طو:: بؤنى نانة، نيِ نطزوة  طوتى: َةبةغتِ تؤ ْيـة، َةبةغتِ )بػِ اهلل( 
نطزْةنةتـة، ئيَُة زةبـآ بـةْاوى خؤَـإء بـةْاوى طـةٍ ناضةناْــُإ بهـةئ! َٓـيـ         

ــة  ٖةيَػــاّء طــو:: ءةيَةٖــى بي ــإ ثيَٓاخؤؾــة! َــٔ ي ػــتووَة ؾـــةياتشن )بػــِ اهلل(ي
 َةدًيػيَهسا زاْاْيؿِ بة )بػِ اهلل( ناضةنةيإ تيَهبهـآ!!
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          ضؤشَيهيإ َاَؤغـتا َةم غـةؽنإ نـة َيواظنـإ بـوو، يـة َٖيـعى ؾـافيعييةوة ٖـاتبوو نـة
ى خـؤى  غـةضجنيسا ئيَُة ناضوباضةناظنإ بة ضِيَهيى بةضِيَوة زةنٔ، نوْهة ٖةضنةغة نـاض 

 زةنطز، ييَيجطغيِ:

 ئةضىَ فةٕ نةؽ! ئةوة نؤْـة ئيَوة ئيؿـوناضتإ ئاوا ضِيَوء ثيَهــة !

 طو:: َةبةغـتت نييــة 

طوتى: زةبيِٓ ثيَؿُةضطةنإ بؤ ٖةَوو ءضزو زضؾـتيَو ْايةْـة مى تـؤو، ٖـةضناّ يـة      
َاَؤغتا سةغةٕ بابهطو َاَؤغـتا ؾـةضيفء ئـةواْو زيهـةف ٖةضنةغـة نـاضى خـؤى        

 نـات!زة

 طو:: ئةزى يةمى ئيَوة ية ٖيَعى ؾـافيعى نؤْـة 

طوتى: يةمى ئيَُة بؤ ٖةَوو ؾـتيَو زيَٓـة مى َٔ، بؤ ءيَٓة: ئةطةض يةنيَهيإ غوشْى 
ٖتس، بؤ ...بوآ، بؤ زضووْةوةى نوضتاْى ئيَػ ، يإ زاوة بةْـى بوآ، يإ نةقؤى بوآ

 فةٕ ؾت  ٖةَوو ؾتيَو زيَٓةوة مى َٔ: َةم غةؽنإ! نوا

 َٓيـ طو:: زةظاْى ٖؤناضةنةى نييـة ! 

 طوتى: ْةخيَـط.

ٖتـس، ٖـةَوو   ...  طو:: ٖؤناضةنةى ئةوةية دةْابت غوشٕء بةٕء نوضتإء نةقؤو
ؾتةناْت يةمى خؤت زاْاوٕ، بؤية بة ْاناضيو بؤ ٖةَوو ؾـتيَو غـةضى تـؤ زيَؿـيَٓٔ،     

 ة غـةضقاٍَ ْانةٕ!ؾتةنإ زابةؾبهة بةغةض ٖةْسيَو بطاياْسا، تؤف ٖيَٓس

          بطازةضاْـى ٍَ ئيَُة عازةتـُإ ءابـوو ض يـة قـةيتوونإ ض يةبـةضى ئةبوبـةنطة، نـة يةطـة
يةنيَتيـسا ثيَهـةوة ْٗيَٓيى ؾةوَإ زازةْا بؤ ناتى ئيَؿـهططتٔ، نـوْهة َةتطغـيى ٖـاتٓى     

 غوثاو داؾـى ضِشيَُُإ ٖةبوو.

بطاياظناْـسا نـةوتبووٕء نـة    ؾةويَهيإ َةفطةظةيةنى يةنيَتـى بةغةض بؤغـة )نُـشن(ى   
 زةْطيـإ زابووٕ نئَ  طوتبوويإ: ئيَُة يةنيَتيـشن، طوتبوويإ: ْٗيَٓيـى ؾـةو بًَـئَ!
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طوتبوويإ: يةبريَإ ْيـة، بطاياْيؿُإ، طوتبوويإ: يإ ْٗيَٓيـى ؾــةو بًَـئَ، يـإ     
إ ٖاتبؤوة يازو، نـةى بٔ، ئاوا َؿـتوَطِيَهيإ بووبوو، بةيّ زوايى ئةوإ ْٗيَٓيى ؾةوي

 نيَؿـةنة ناضةغةض بووبوو.

، (1)بةيّ بؤ بةياْى ناتى نيَؿـتةْطاو بةضثطغةنةيإ نة نــاى )ٖـةيَؤ(يإ ثيَـسةطوت   
ٖاتة مَإء طوتى: َاَؤغتا زويَٓآ ؾةو ؾتيَهى ءابووة، َٓيـ ظاْيبووّ، بؤيـة طـو::   

َٔ بؤية ٖـاتووّ نـة ثيَتـإ    ئاطازاضّ اذتُس هلل نة ٖيس ضِوويٓـةزاوة، ئةويـ طوتى: بةيّ 
 ضِابطةيةمن: داضيَهى زيهة ؾتى ءا قبووٍَ ْانةئ!

َٓيـ طو:: بؤنى  خؤ ئةواْةى ئيَُـة ْاٖـةقيإ ْـةبووةو تطغـاوٕ نـة ئَيـوة ْـةبٔء        
 زوشَٔ بآ، بؤيـة ءا توْس بووٕ !

طوتى: زةظامن، بةيّ َٔ ٖاتووّ ئةو ضاغتييةتإ ثيَطِابطةيـةمن، نـة ئيَـوة ئةطـةض ئـاوا      
 بريبهةْةوة ؾـةضَِإ زةبآ!

 َٓيـ طو:: ئاخط ئايا ئيَوةف بإ ية ؾويَٓى ئيَُة ٖةض ءاتإ ْةزةنطز 

 طوتى:با، بةيّ ئيَُـة ءةى يةنيَتـى دياواظئ!

 طو:: نؤٕ 

 طوتى: يةنيَتـى خؤى بة نويَدـاى نوضزغتإ زةظاْآ!

اْشن، ءةى نؤٕ بـة  طو:: بة خـوا ناى ٖةيَؤ! ئيَُة ٖيس نةؽ بة نويَداى خؤَإ ْاظ
 ضِةواؾى ْاظاْشن نويَداى نةؽ بشن.

ثاؾـإ طو:: ئيَُةو ئيَوةو ٖةَوو ميةْة غياغييةناْى زيهـةف، بؤيـة ٖاتوويٓـة ئـةّ     
نياو نؤيَة، نوْهة ضِاظى ْةبووئ ضشيَِ بــُاْهةوغيَٓيَتةوةو خؤيــُإ بةغـةضزا فـةضِظ     

نةَإ بهات، نةواتة: نـؤٕ  بهاتء، بة ناوى ٖاوويتيى ثًة زووء غآ تةَاؾاى طةية
 ضِةواية ييَطةف بةٖةَإ غياغةتء عةقًَيـةتى ضِشيَِ ثيَهـةوة ضِةفتاض بهةئ !

                                                 
( كاك ِةَلؤ ئةحاىةد كوردة، كة )ِةَلؤى ئةحاة صااىَيَن(يغياُ ثيَادةطوت، ئَيضاتا لةطاةَه ثاارتى ديااىوكزاتى        1

 كوردصاتاٌةو بةرثزصاياريَتيغى ِةياة.
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طوتى: قػـةناْت ضِاغـتء َةْتيكيــشن، بـةيّ َٓـيـ يةطـةيَتإ ضِاغـتِء غياغـةتى         
 يةنيَتيـِ ثيَطوتـٔ.

ًَـَيِ، بـة ثيَؿــُةضط        ةيةنِ َٓيـ طو:: نةواتة: بـا َٓـيـ غياغــةتى خؤَاْتـإ ثيَب
طوت: ْاَيًهةيةنـى طنؤَةيَى خواصّ بؤبيَٓـة، نة ٖيَٓاى ئةو مثةضِةيـةّ بـؤ خويَٓـسةوة    

 نة زةيَآ:

طئيَُــة يةطــةٍَ غــةضدةّ ميةْــة غياغــييةناْى نوضزغــتاْسا بةطؿــيت، ٖاوئاَــاْرء 
ٖاوغةْطةضئ ية بةضاْبةض ضشيَُى بةعػى زيهتاتؤضزا، ءة زةغتى ٖاوناضيوء تةباييُإ بؤ 

ؽ زضيَص زةنةئ، يةثيَٓاو ٖيَٓاْـةزيى ئاَاجنةناظناْـساو، ْاَاْـةوآ يةطـةٍَ ٖـيس      ٖةَوو نة
نةؽ زا تَيو بطريَيـشنء، ٖةضنةغـَيهيـ بةْاٖـةم يةخـةَإ ثـآ بطـطآء ؾـةِضَإ ثـآ         

 بفطؤؾآ، خواى بةطـصزا زةنةئء، با غووضيـ بعاْآ، بة زةْسوونآ ثيَوة زةبآص.

يّ بآ ظةػنةت َةبةغـتت يـةوة نـيية    ئةويـ طوتى: قػةناْت ٖةَوويإ ضِوؤْ، بة
 نة زةيَيَى: طبا غووضيـ بعاْآ، بة زةْسوونـآ ثيَوة زةبآص !

 طو:: نؤيةنةيةى زةْـسوونى بططى، نى زةنات 

 طوتى: بيَطوَإ ٖةض بـايَةفطِة زةناتء نًهى ضِازةوةؾـيَٓآ!

 طو:: ٖةض ميةْيَهيـ ؾـةضَِإ ثآ بفطؤؾآ، ئاواى يــآ زآ!

 ى تةٖاى سادى ظاٖريو نـاى عةبسويواسيـسى بـطاّ و نـاى ٖاؾـِ نـوضِى       داضيَهيإ نا
سادو غةيس سيػاَةزئ، ثيَهةوة نووٕ بؤ ئيَطإ، َٔ ناى تةٖاو ناى عةبسويواسيسّ بة 

 ئيـ ْاضزبووٕ ء ناى )ٖاؾِ(يؿـيإ يةطةأل نوو بوو.

 ئٓذــا  يــة ئايَوةتــإ نــووبووْة باضةطــاى يــةنيَو يــة سيعبــةنإ، بةضثطغــةنةى ييَــى
 ثطغيببووٕ بؤنى زةنٔ 

ناى تةٖاو ناى عةبسويواسيس طوتبوويإ: ئيَُة بة ناضى سيعبيى زةنشن، نـاى غـةيس   
ٖاايـ طوتبووى: َٔ ية تطغى ضِشيَِ ضِاَهطزووةو زةنِ ية ئؤضزوطايـةى زازةْيؿـيِء   

 زةبـُة ثةْابةض.
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ى خـؤ  شعطني ئةويـ طوتبووى: عةيت ْانةى زةنيتة ئؤضزوطا، ضِةفيكى تؤف ية فةية
 زةتةقيَٓيَتةوة !

 ئةويـ طوتبووى: تؤ نةْس غايَة ثيَؿُةضطةى 

 طوتبووى: بيػـت غـاأل ظياتطة.

ئةويـ )غةيس ٖاؾِ( طوتبووى: ئٓذا تؤ بيػـت غايَة خؤت ْةتةقاْسؤتـةوة، بؤنـى   
 َٔ يةنػةض بة ؾةوو ضِؤشيَو خؤّ بتةقيَُٓةوة !
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 رِووداوةكــاىي ىيََََََََََََََــوا8ٌ

 7/1766كؤتايي ماىطـي8 تاكو  17/5/1766
 

ــتطةناْو )   ــة ءيَػ ــة ن ــةو َاوةي ــةضِيِٓ   26 -20ئ ــيَـ ضِاث ــُةضطايةتيو ث ــةْو ثيَؿ (ش تةَ
زةططيَتـةوة، نـةْس بريةوةضييـةنو ططْطـو ؾايػـتةش تؤَـاضنطاْو تَيـسإ، نـة بـة نـوضتيو          

 ئاَاشةيةنيإ ثيَــسةزةئ:

 ِراوي ذنـزدٕ يةبـارةي بةرةْطـاربووْةوةي دوذَٓــةوة :

( خؤّء ٖاوغةضّ ية غةفةضش ئيَطإ طةضِايٓةوة، بـؤ  19/7/1988ش ئةوةش ضِؤشش: )زوا
( نؤبووْةوةيـةنو طـةضّء ططْطُـإ نـطز، ءةى     20/7/1988-19ؾةوش زواتط، ءاتة: )

بةضثطؽء ئةْساَاْو ٖيَعش سةَـعة. ئاَاجنو نؤبووْةوةنةف ظياتط قػـةنطزٕء بةضْاَـةزاْإ   
ةش ضِشيَِ، بةتايبـةتييـ نة ٖةْسيَو ية بطايـإ ضِاياْــءابوو   بوو بؤ نؤْيةتيـو ضِووبةضِووبووْةو

نة زةبآ ٖةضنو ظووتطة ثةمَاضش ٖيَعةنـاْو ضِشيَـِ بـسةئء ظةبطيَهيـإ ييَبوةؾـيَٓشن، بيَئاطـا       
يةوةش نة ضشيَِ ثاف ءةغتاْسْو دـةْـن يةطةٍَ ئيَطاْـسا، بطِيـاضش ثانػـاظييهطزْو غـةضدةّ     

 ُةضطةش زاوة!ْاونةناْو شيَط زةغـةيتو ثيَؿـ

َٓيـ ٖةض زةَطـوت: نانـة طيـإ! ثةيـة َةنـةٕ يـة ضِووبةضِووبووْـةوة، بـةيّ ئةطـةض          
 تووؾبووئ با ئـاظاو خؤضِاططبشن!

يةيازَة ٖةض ئةوؾـةوة ظيهـطو زوعايـةنو ظؤضَـإ نـطزو، يـةضِووش َةعٓةوييـةوة تـةواو         
 تيَطوتةغـةٍ بووئ!
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 ةداْامنإ بـءيى ِراوْــاْي :دةصـت ي هزدْي ٖي زعـي  ـةورةي رذي ـِى بءصـ

( ضِشيَِ بة غـوثاو داؾيَهو ظؤضةوة، زةغـيت بـة ٖيَطؾـهطزٕ    20/7/1988ية ضؤشش: )
 نطز بؤ ططتٓـو )ططزش ضِةَهإ(.

( يةغـةض ظةوش  ََععععا٠ زياضة ضشيَِ يةنػةض بةضةو تطؤثهو ططزةنـة نؿــاو، بـة ثيَــطِةو )    
 زةنؿـاو تؤثباضاْيؿو زةنطز.

نةغو زيهة" بؤ ئةوةش فؿـاض يةغةض بطاياظنـإ يةغـةض طـطز ْـةَيَٓآ،     ئيَُـةف "خؤّء زة 
نووئ نة بؤغـةيةى بؤ زوشَٔ زابٓيشَن. بةيّ نوْهة ٖيس ناؾنإ ئةظَووْيَهو ءاَإ ْةبوو ية 
دةْطسا، ظؤض بة غازةيو ضِؤيؿتشن ية زاَئَ ططزش ضِةَهإ بآ ئةوةش غـةْطةض ييَبـسةئ "نـة    

نوْهة بةضزةواّ ٖيَعةناْو غوثاو دـاف يـة غنودـؤٍَء ٖـاتٔء     زةضفةتو ئةوةف ٖةض ْةبوو، 
نووْسابووٕ"، ٖاتشن خؤَـإ يةقـةزة زضةختـة نـطِوثطِةنإ طـطتء خؤَـإ ثـةْٗإ نـطزو         

خويةى( خؤَاظنإ َةيغساو، ناوةضِيَو زةضفةتيَهُإ زةنطز نة زةغـت بـة    20-15َاوةيةى )
ضةيةنو ظؤضيإ ثؿتيإ يـة ئيَُـة بـوو،    تةقة بهةئء، ظةبطيَهو باف ية زوشَٔ بسةئ، نة شَا

ٖةضءةٖا شَاضةيةنيؿيإ بة زةوضوبةضَاْسا ٖةض ية ٖاتٔء نووْسابووٕ، بآ ئةوةش بــُاْبيٓٔء  
 ٖةغتُإ ثيَبهـةٕ، ٖةض بة خةيايَيؿـياْسابآ نة ئيَُة َودـاظةفةش ءا زةنةئ!

ؽ تةقـة بهـات، تةْاْـةت    زياضة بة بطاياْيؿِ طوتبوو نة ٖةتـا خؤّ ثيَتآْةيَيَِ ْابآ ٖيس نة
ناتَيـو )عوَةض(ش بطاّء )َـاّ ضِةغـووٍ(ش بـطاش نـاى َـةم ئةػنـةزش ٖـةْاضؤنآ، ٖـاتٔ         
طوتيإ: ئةطةض ئيذاظةَـإ بـسةش ئـةوة غـآ نـواض دـاف ثؿـتيإ يـة ئيَُةيـةو بـةضةو طـطز            

 زاْيؿـتووٕ، بة ئاغاْيو زةياْهوشئ، طو:: ْةخيَـط، داضآ ٖيس َةنـةٕ.

تيَهسا شَاضةيةى دـاف "ثيَُوايـة ؾـةف سـةوتيَو زةبـووٕ" يةغـةض       ئيسش غةضةجناّ يةنا
ططزةنةوة بةضةو مش ئيَُـة ٖاتٔ، نة بيَطوَإ ئةطةض تةقةاإ ْةنطزباية ئاؾـهطا زةبـووئ،   
طو:: ييَيإ بسةٕء ييَهطِا زةغتُإ بة تةقة نطزو، ثيَُواية َاوةش ثيَـٓر خويـةى ؾــةضِ طـةضّ     

ٕ ئيَُة ية بؤغةزائ، زةغتياْهطزةوة، بة زشة تةقة ية ظؤض موة، بوو، نوْهة ئةواْيـ نة ظاْييا
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بةيّ ية ئاناَسا ؾهإء ٖةضنو غـوثاو داف بوو ية ططزةنة ٖاتٓةخواضو ضِايإ نطز، نـة بـة   
َةظةْسة غةزإ نةؽ زةبـووٕ، نـوْهة بـة بةضنـاوش ئيَُـةوةو، بـةمش ضِاغـتء نـة اْسا         

 ضِاياْسةنطزة خواضآ.

ياْو زوشَٔ نـةْس بوو، بةيّ زيَٓيابووئ نوشضاوء بطيٓـساضيإ ٖـةبووٕء   ٖةيَبةتة ْاظامن ظ
نةنيَهيؿـيإ "نة ئيَُة زةغتُإ ثيَطةيؿت" يـآ بةديَُاو ئيَُةف غوثاؽ بؤ خوا غةمَةت 
بووئ، ٖةض نةْسة ناضةنةَإ ٖيَٓسة غازةو ْاؾيَياْةبوو، ئةطةض ضِةسِء يوتفو خوا ْةبووايـة  

 ببشن!ٖيو ئةوة ْةبوو زةضباظ

زياضة زواييـ ضشَيِ زةغـتيهطز بـة تؤثبـاضاَْيهو خةغـتء خؤيَُـإء، نـةْس تؤثَيـو يـة         
زةوضوبةضَإ نةوتٔء، زياض بوو ْةخؿةش ضِيَطانةيإ يـةمبوو، بؤيـة بـة ْانـاضيو ضِيَطاَـإ      

 طؤضِشء طةضِايٓـةوة مش باضةطـاش ٖيَـع.

 بةؾساضبوواْو بؤغـةنةف دطـة ية خؤّ:

 بابةنـط.َاَؤغتا سػةٕ  -1

 َاَؤغـتا عبسايطػنٔ يؤتـةضيو "ؾةٖيس". -2

 عًو ءةطنإ. عجُعإناى  -3

 ـُس سػٔ "بطايةنو عةضةبو َوغـةويو". -4

 َاّ ضةغـوٍ سادو ـةؾنـةز "بطاش ناى َةم ئةػنـةزش ٖةْاضؤنوَ". -5

 عوَــةض باثــري "بــطاّ". -6

 ناى عبسايهطيِ غووض. -7

 عةيو ضِةغوٍ زيَطةيو )ؾـةٖيس(. -8

 ض.ناى سادو ضظطا -9

 ناى نُاٍ ـةؾنـةز بؤغهيَين.  -10

 ( نةؽ بووئ.11واتة: ياظزة )
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 داصــتاْي قارةَاْـاْةي صــةر  ــزدي ِرةَهـإى عـةٖينبووْي ضــوار بزاَإ

(يـ َٖيـطفء ثـةمَاضةناْو ِضشَيـِ بـة غـوثاو داؾـةوةو، بـة        21/7/1988ضِؤشش: )
 زضيَصةش ٖةبوو.تؤثباضاْهطزْو خةغتء خؤيَةوة بؤ غـةض ططزش ضِةَهإ، 

ئيَُةف ية غؤْطةش ئةوةوة نة ٖةضنـو َٖيــعَيو ٖـةَاْبوو يـة ؾـةضِزا بـووء، طـؤضِئء        
بةزيهطزٕ ْةبوو، ية ٖيس ؾـويَٓيَهيؿةوة ٖاوناضيى )اَِساز(َإ بؤ ْةزةٖات، نوْهة بطايـاْو  
ـــع(ء      ــاش ٖيَ ـــة(ء )باضةط ــاخو ديكٓ ــةضاظووإ(ء ) ؾ ــةناْو: )ضؤش ت ــة بٓه ــةاإ ي زيه

ة( شَاضةؾيإ نةّ بووء زةضفةتو ٖاتٓيؿـيإ ْـةبوو، بؤيـة بيَدـةويوء َاْـسويَتيوء      )بةغتةَةي
 بيَعـةتازيوء، ية نؤتاييؿسا تيَٓويَتيـوء بـآ ئاويو، تةواو وةضِغى نطزبووئ.

 صــي يةَني ِرؤذي جــةْطى يةنــةَني عــةٖينَــإ :

ةضزةواّ بووء ضشيَـِ (" ؾـةضِ ٖةض ب22/7/1988ٖةضوةٖا بؤ ضِؤشش غـيَيةَيـ "واتة: )
بةضزةواّ َٖيعةنـاْو يـة غـوثاو دـاف ٖـةض ظيـاز زةنـطزٕء، تؤثباضاْيؿـو خةغـتءخؤَي           
زةنطزةوة، ئٓذا يةو ضؤشةزا نة زواٖةَشن ضِؤشَإ بـوو يةغـةض طـطزش ضِةَهـإ بـُيَٓيٓــةوة،      

 نواض ؾـةٖيسَإ ٖةبووٕ:

تةْيؿـت َٓـسابوو،   عبـساهلل(بوو نـة يـة غـةْطةضةنةش      طعاٖر يةنةَشن ؾـةٖيسَإ نـاى )  
فيؿـةنيَو بةضغيٓطو نةوتء زواش ئةوةش ناى زنتؤض عبسا يـسو بطايإ بطزياْة خـواضآ،  

 ية زاَئَ طـطز طياْو غـجاضزو ٖةض يةويَـ بة خاى غـجيَطضا.

 ٖـةرضي ثتـز تةصـهتـزبووْةوةي ئاَيـكــةي ئابًَووقــةي دوذَـٔ :

ضِشيَِ ية غـوثاو دـاف نـة ثيَُوايـة بـة غـةزإ       ٖةتا زةٖات ئايَكـةش ئابًَووقةش ٖيَعةناْو 
بووٕ، بة زةوضَاْسا تةغه  زةبوو، بةتايبةتييـ نـة دطـة يـة ئيَُـة ٖـيس َٖيعَيهـو زيهـة يـة         
ْاونةنةزا ْةَابوو، نة بةؾـَيو يـة َٖيعةنـاْو زوشَـٔ بةخؤيـةوة خـةضيو بهـات. ثاؾـإ         
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وء فطيـاف ْةنـةوتبووٕ   بطازةضاْو ثاضتوء سيعبو ؾـيوعييـ ْاونةش ضةظطةيإ نؤيَهطز بـو 
ئيَُة ئاطازاض بهةْـةوة، ءاتة: ثؿـتُإ نؤٍَ نطابوو! زياضة توَثباضإء ٖاواْباضْيـ، غةضباضش 
ثةمَاضة ثةيتاثةيتايةناْو ضشيَِ بوو، ٖةضوةٖا شَاضةيةنو ظؤض ئاضِبيذييإ زةتةقاْسو، ئيَُـةف  

 فيؿةىء عةتازَإ نةّ بووبوو، بؤية ظؤض زةغتُإ ثيَوةزةططت.

ٓذا غةضةجناّ زةوضش عةغط مش ناْييـة ئاوةنةؾـيإ ييَطـطتشنء، خػـتياْة شيَـط ضِنيَفـو       ئ
 خؤيـاْةوة.

ــشاب(نطزٕء      ـــة )اِْػ ــؤ ثاؾةنؿ ــةوة ب ــةمش نةَ ــة ب ــاضبيين ن ـــُإ ْان ــة خؤَاْ بؤي
بةديَٗيَؿـتين غةضططزش ضِةَهاْيـ بآ، ثيَويػتة ٖيَطؾيَو بهةيٓـة غـةض ٖيَعةنـاْو زوشَـٔء     

تةْطةنةش ئابًَووقةش زوشَٔ فطاوإ بهـةئء، بـةمش نةَـةوة ضِيَـو ئاوٖيَٓـإء      ئايَكـةو باظْة 
 نؿاْةوةش غةمَةت زابشن بهةئ.

ًَــٓط ئاصــا :  ٖي زعــي هي ث

ثاف ضِاويَصنطزْـُإ ثيَهةوة، بطِياضش ٖيَطفء ثةمَاضيَهو خيَطاو نتوثطَِـإ زا، بـؤ غـةض    
 وت نةغِ زياضيو نطزٕ:ٖيَعة ئابًَووقةزةضةنةش زوشَٔء، بةخؤَةوة سة

 َاَؤغتا َةم عًو َةَو. -1

 َاَؤغتا سةغةٕ بابةنط. -2

 َاَؤغتا عبسايطػنٔ يؤتةضيو. -3

 ناى ئةػنـةز ؾاغواض. -4

 َاّ ضغوٍ سادو ـُــس. -5

 ناى ئوَيَس ئةػنـةز. -6

 خــؤّ. -7

واتة: يةو زةغتةش ٖيَطؾة سةوت نةغييةزا، فةضَاْسةش ٖيَـعو نـواض ئةْـساّ يـة ئةْساَـة      
 ؾووضِاش ٖيَعيـ ٖةبووٕ.بةضدةغتةناْو 
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زياضة ٖةيَبـصاضزْو ئـةو زةغـتةية يةميـةٕ َٓـةوة بـوو، بـةيّ ئيَػـتا ززاْـو ثَيـسازةَْيِ نـة            
زياضييهطزْو ئةو زةغتةية بـةو ثَيهٗاتةيـة، ٖةَيـةبوو، نـوْهة ْاطوجنـآ ظؤضبـةش ئةْـساَاْو        

َاْياْـسا،  بةضدةغتةو َؿوضخؤضش ٖيَعيَو، ببٓة زةغـتةيةنو ٖيَطؾـبةض، نـة يـة ئـةجناَو ْة     
 ٖيَعةنة بيَػـةضثةضؾت بهةويَتـة طؤضِآ!

ئيسش غةضةجناّ َٖيطااْهطز، ئـةويـ بـة )اهلل انـرب( طوتٓـةوة، نـة ئـةوةف ٖةيَةيـةنو        
ــاضييهطزْو     ــةش زي ــة َاي ــوو ب ــوو، نــوْهة )اهلل انــرب( طوتٓةنــة ب ـــاْةَإ ب زيهــةش عاتيفيي

 غاْ  تواْييإ بـُاْهةْة ئاَاْر.ؾـويَٓةناظنإ، نة خؤَإ ية زضةختةنإ ططتبوو، ٖةضءةٖا ئا

زياضة ثاف ثةمَاضةنةش ئيَُـةو زواش نةْس خويةنيَو يإ نةَ يـ، زوشَٔ ؾها، بةيّ 
ئةو ؾهاْةش زوشَٔ بةْطخيَهو ظؤضططإ بؤَإ تةواوبوو، نة بطييت بـوو يـة: ؾـةٖيسنطاْو    

يـة طةضَـةش    ٖةض ناّ ية َاَؤغتا عبـسايطػنٔ يؤتـةضيوء، نـاى ئةػنـةز ؾاغـواض، ٖـةضوةٖا      
ثةمَاضةنةااْساو يةطةٍَ بيػـتين )اهلل انرب(ةناظنإ، ناى )عوَةض ئةػنــةز بؤغــهيَين(يـ   
ــة )اهلل انــرب( طــوتٔ ٖــاتء     ــة غــةْطةضةناْةوة ب ــآ، ي ــة زةغــتةش زياضييهطاوب ــةوةش ي بآئ
 ثةمَاضيسإ، بةيّ ٖةض بـةضِيَوة غـةيَيةيةنو ييَــسضابووء نـةوتبووة ْيَـو زةوةْيَهـةوة، زواش      

 طةضِإء ثؿهٓشن دةْاظةنةيـُإ زؤظيةوة.

ٖةضوةٖا )َاَؤغتا َةم عًو َةَو(يـ ية تةْيؿت َٔ بطيٓـساض بوو، غةضةتا بة غوونيو 
بطيٓساض بوو ْيَونةواْو بوو، بـةيّ زوايـو يـة ضِاْـو زضاو ثةنيهـةوت. ٖـةضوةٖا ثاؾـاْيـ        

ــوو      ــساض ب ــؤخ بطيٓ ــة ت ــإ(يـ ب ــو وةطن ــاى ) عومســإ عً ــتةَةية( ن ــة ضِؤشش ية)بةغ ، ي
 (زا.28/7/1988)

 ضءْيةتيي عـةٖيننزاْي َاَءصـتا عسنايزمحٔ لُـودى ناى ئةمحةد عـاصوار:

ًَـة تـةضظة طويًـةَإ بـؤ زةٖـاتٔ،         ثاف َٖيطؾهطزْـُإ نة ءاّ ٖةغـت زةنـطز ءةى ضِةَٖي
"زواتط ظاْيِ نة ؾويَين نةْس طويًةيةى بة ؾـةضِواٍَء ثؿـتيَٓسةنةاةوة ٖةيـة"، ٖـةضناؾنإ     

تط ية قؤيَو خؤيـةوة غةضطةضَو تةقةنطزٕء نووْة ثيَـ بوو، ئيسش ثـاف نـةَيَو طـويَِ    ظيا
ييَبوو َاَؤغتا عبسايطػنٔ بـاْطو نـطزّء طـوتو: َاَؤغـتا! َـٔ ثَيهـطاّ، يـإ ءؾــةيةنو         
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ئاوابوو، َٓيـ يةبةضئةوةش غـةضطةضَو ٖيَطؾربزٕ بووّء، زةَعاْو ئةو بٔ طاؾـةبةضزةش نة 
 ةنطآ، ٖةتا بةغةضيسا باي زةغت ْةبشن، ٖيهُإ غـةمَةت ْابشن.تةقةش ييَوة ييَُإ ز

زياضة ية َاوةش ئةو نـةْس خويةنـةزا غــآ َـةخعةٕ فيؿـةنِ تةقاْـسٕ، ئٓذـا َـٔ تـاظة          
َةخعةْو غـيَيةَِ خػتبووة غةض تفةْطةنةّ، نة )َاّ ضغوٍ سـادو ـُـس( بـاْطو نـطزّ:     

ةنات، َـٔ َةخعةْةنـةّ فيؿـةنو تيَـسا     َاَؤغتا! ئةٖا ئةوة داؾيَهة ئاطازاضبـة تةقـةت ييَـس   
ْةَاوٕ، طوتيؿو ٖةضئةويـ تةقةش ية َاَؤغتا عبسايطػنٔ نطز! َٓـيـ غـةضجنو بـٔ طاؾـة     
بةضزةنةّ زا، نة ءةى ئةؾهةوتء بٔ نةوضطيَو بوو، تةَاؾاّ نطز نـةنساضيَهو دةَـةزاْو   

اْـسة  ظٍء قةيَةو غةْطةضش ططتوة، نة ناوش بـةَٔ نـةوت، ٖـةويَو ٖةيتٓيـساو خـؤش خع     
خواضآ، بةيّ زةضفة: ْةزاو غةيَيةيةنِ تآغطةواْس، بةيّ نوْهة ئةو زةوضوبـةضة ٖـةَووش   
دةْطةٍَء ندوضز بوو، ْةَعاْو دةْاظةنةش نو ييَٗاتء نؤٕ ضِاياْهيَؿـا، يإ بة بطيٓساضش 

 زةضبـاظيو بوو!

ئةػنـةز  ئٓذا ٖةض يةطةضَةش تةقةو ٖيَطؾربزْسا بووّ، نة زووداض طـويَِ يـةز ةْطـو نـاى     
ؾاغواض بـوو، دـاضش يةنـةّ طـوتو: َاَؤغـتا! ئـةٖا ئـةوة قـوةت خاغـةيةنة نـوشضاوةو           

(RBK!يةنو يةم نةوتوة! طو:: ناى ئةػنةز ييَيـطةضِآ، خؤتو ثيَوة خةضيو َةنـة) 

بؤ دـاضش زووةّ ثـاف خويـةنَيو يـإ نـةَ  طـوتو: َاَؤغـتا! َـٔ ئـةْطواّ )واتـة:           
نابطاش بٔ بةضزو ضِاوْطاْيـإ، بـة خيَطايـو طةضِاَـةوة غـةض      ثيَهـطاّ(، زياضة ثاف ٖةيَهةْسْو 

َاَؤغتا عبسايطػنٔ نة َاّ ضغوٍ بةطةضَيوء بةنوٍَ بةزياضييـةوة زةططيا، باْطِ نـطز: نـاى   
عبــسايطػنٔ! ئيــسش يــةى دــاض نــاوش ٖةيَيَٓـــاو زوا ٖةْاغــةش زاو طيــاْو غــجاضزو ثيَُوايــة  

ــةضةو مش نــاى   ـــآ(يةنيؿو نــطز، ثاؾــإ ب ــة  )بةيَـ ــةويـ ي ئةػنـــةز ؾاغــواض نــووّ، ئ
 طياْةيزابووء نة باْطِ نطز غةضجنيَهو زاّء، نةْس داضيَو ظاضش ثيَهـسازاو طياْو غجاضز.

َاَؤغــتا عبــسايطػنٔ فيؿـــةنيَو بــةض ْيَونــةواْو نــةوتبوو، نــاى ئةػنــةز ؾاغــواضيـ 
 وٕ.فيؿةنيَو ية غيٓطو زضابوو، ناى عوَةض ئةػنةزيـ نةْس فيؿـةنيَهو ثيَهةوتبو
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 :دواي عــهاْي دوذَـٔى ِرانزدْــي  بةجي ٗي غــتين صـةر  ــزد 

ثاف ئةوةش زوشَٔ ؾهاو ضِاوْطا، َةغافةيةى ؾـويَٓيإ نـةوتشن، بـةيّ ظوو طةضِايٓـةوةو     
ظؤض زووضْةنةوتيٓـةوة، نوْهة غةضططز، ٖـةَووش دةْطـةٍَء نـدوضز بـووء، ئـةواْيـ      

 شَاضةيإ ظؤض ظؤضبوو.

ـُـس(   عًعٞئٓذا نةوتيٓة َؿووضش طواغتٓةوةش دةْاظةنإ، نة يةوباضةوة ناى )سػـٔ 
نة ئيَػـتا بة: )َاَؤغتا سةغةٕ بؤغـهيَٓيو( ْاغـطاوة، ٖيُُـةتيَهو ظؤضش ْواْـس، نـوْهة      

 شَاضةيةى ية بطايإ )وةى زةيَآ( ئةشْؤيإ ؾـهابوو.

 ةش:زواييـ طؤضِيَو نة ثيَؿ  غـةْطةض بوو، ٖةضغـيَو دةْاظ

َاَؤغتا عبسايطػنٔء ناى ئةػنـةز ؾاغـواضء نـاى عوَـةض ئةػنـةزَإ، يةوَيـسا بـة خـاى        
 غجاضزٕ، ناى )تاٖري عبساهلل(ف ثيَؿ  ية زاَيَين ططز، بة خاى غـجيَطضابوو.

زياضة ضشيَُيـ ية ناضزاْةوةزا تؤثبـاضاْو توْستط نطز، ئيَُةف زةّ بؤ زةَآ ٖيـواش تواْـاش   
 ضِةَهإ نةَ  زةبوو. َاْةوةَإ يةغـةض ططزش

ئيسش ئةوة بوو غـةضةجناّ ثيَُواية مش ْيـوة ؾـةو بـوو، نـة بطِيـاضش بةدَيٗيَؿـتين غــةض        
ططزَإ زا، بةيّ بة زيَيَهو يةنذاض تةْـنء ْاضِةسةتةوة، يةناتو زابةظيٓيؿــسا، ضشيَـِ زايٓيــة    

 بةض ٖاوةٕ، بةيّ )اذتُس هلل( ٖةَوو ميةى غةمَةت بووئ.

( غـةضططزَإ نـؤيَهطزو طةضِايٓـةوة    23/7/1988 -22ةو ؾيَوةية، ؾةوش: )بةيَـآ، ب
باضةطاش ٖيَع، ٖةضوةٖا غآ بطاؾِ بةزواش بطاياظنإ، ية ٖةضزووى بٓهةش )ضِؤشتـةضاظووإ(و  

 )ؾاخو ديكٓــة(زا ْاضزوٕ، ئةواْيـ ٖاتٓــةوة باضةطاش ٖيَع.

 ـسا، بةّ ؾيَوةية بوو:نؤْيةتيو ئاطازاضنطزْةوةش بطاياْـُإ، يةو زوو بٓهةيةؾ

ــع نؤبوويٓـــةوة، نــة ٖــةَووَإ يةوثــةضِش خةفــةتباضيوء   ثــاف ئــةوةش يــة باضةطــاش ٖيَ
َاْسويَتيوء ؾةنةتيوء بطغيَتيوء بيَدةوييسابووئ، طـو:: بطايـإ! نيَتـإ زةنـآ ٖـةضزوو      

ـ    ةوإ بٓهـةش )ضِؤش تةضاظووإ( ء )ؾـاخو ديكٓــة( ئاطازاضبهاتةوة، بيَٓـةوة ئيَـطة  نـوْهة ئ
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ْاظأْ غةضططز نؤيَبووةو بةياْو ٖةَوويإ زةنوشضئَ ! ٖيس نـةؽ وةيَـو ْةزاَـةوة، بـؤ     
 داضش زووةّء غـيَيةَيـ زووباضةّ نطزةوة، ٖيس نةغـيإ ئاَازةييإ زةضْةبطِش!

َٓيـ زيَدؤؾيو خؤَِ بة ٖةيَويَػــتةنةش ثيَ ةَبـةضش خـوا "قـًو اهلل عًيـة وغـًِ"و       
(زا زايةوة، نة غـآ دـاضإ ثيَيفـةضَووٕ:    اأَلسسابدةْطو خةْسةىء )ٖاوةيَة بةضِيَعةناْو ية 

 سمٜس١نيَتإ ئاَازةية بهآ ٖةوايَو زوشَُٓإ بؤ بيَٓآ  بةيّ ٖيهيإ ئاَازة ْةبووٕ، ثاؾإ بة )
(ش فةضَوو: بهؤ، َٓيـ طو:: ناى ؾةضيف وةضظيَط، َاّ ضِةغووٍ َوسةؾنةزو، ايُٝعإ بٔ

ئةو بطاياْة ئاطازاض بهةْةوة، نـة َاَؤغـتا َوسةؾنـةز ظةضظيـو      عوَةضش بـطاّ! ٖةيَػــٔ بهٔ
بةضثطغيإ بووء  نواضزة نةؽ بووٕ،ئيسى نة ْاوى ئةو غيَياْةّ ٖيَٓا،ٖةضغيَهيإ بةطوضدى 

 ٖةيَػإ و نووٕ ئاطازاضيإ نطزْةوة، ٖةضنةْسة َةتطغـيى ظؤضيـ ية ضِيَطايإ زا ٖةبوو. 

( ٖةضنةْسة غةضططز 23/7/1988ةضِؤش ضؤشش: )ؾاياْو باغيؿة زوشَٔ ٖةتا زواش ْيو
نةغو يــآ ْــةَابوو، بـةيّ دوضئـةتو ْـةنطز بهـيَتة ؾـويَٓةناظنإ، وة ثـاف تؤثبـاضاَْيهو          

 خةغتء خؤٍَ ئةودـاض نووْة غـةض ططز.

ييَطةؾسا ثيَويػتة ئاَاشة بة َةغـةيةيةى بهةّ، ئةويـ ئةوةية نة: باف ؾـةضِو بـةضةْطاضيو   
طزش ضِةَهــإء غــةمَةت بووظنــإ، ويَــطِاش ئــةو ٖــةَوو تؤثبــاضإء بؤنطاْـــُإ يةغــةض طــ

ٖاواْبـاضاْةش ضِشيَِ، ثاف نةضِةّء يوتفو خوا، ٖؤناضةنةش ئةو غــةْطةضة باؾـاْةش غــةض    
ططز بووٕ، نة ظياتط َاَؤغـتا َوسةؾنةز ظةضظيو ْةخؿةش بؤ نيَؿابووٕ، بةتايبةت ؾـيَواظش  

 نة بطيتيبوو ية ثيَهـةوة ثةيوةغتبووْو غةْطةضةنإ. (ةنةش،أاتصعاٍ ػطٖيًََو ثةيوةغـت )

 بةِري هـزدْـي خي شاْـةنامنــإى بزيٓــنارةنــإ بةرةو الي بةصــتةَةيـة :

( يــة غــؤْطةش ئــةوةوة نــة زةوضوبــةضش ئــةو  23/7/1988-22ٖــةض ئــةو ؾــــةوة: )
ضِشيَـِ تؤثبـاضاْو   ئةؾهةوتةف نة خيَعاْةناْيؿُاْو تيَسابووٕء، يةويَسا خؤيإ سةؾاضزابوو، 

زةنطز، ٖةض ئةو ؾـةوة خيَعإء َٓسايَـةناْيـء بطيٓساضةناْيؿـُإ بـةضةو مش )بةغــتةَةية(     
ــطإ   "نــة بٓهــةاإ يــةوآ ٖــةبوو" بــةضِيَهطزٕء، يةويَؿــةوة بطيٓــساضةناظنإ بــؤ زيــوش ئيَ

  بةضِيَهـطزٕ، بة نيـاش قةْسيًــسا.
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 طـاي ٍيََََََََََََََـس ضـؤلَكردىـي قةآلتووكـاٌء طواشـتيـةوةي بارة

 بؤ بةشـتةمـةلةو خيََََََََََََََـساىةكاىيـض بؤ كويََََََََََََََصتاىي )خـواري(
 

ــة 24/7/1988 -23( و ؾــةوش: )23/7/1988ضِؤشش: ) ( ٖةضنــو فطيايهــةوتشن ي
نةيوثةيو باضةطـاش َٖيـع، بـة نـةْس ئيَػـ َيو طواغـتُاْةوة بـؤ بٓهـةش بةغـتةَةية، زيـاضة           

فيساناضةناظنإ بووٕ، يـة خـةيَهو )طـةيَوو(ء    ئيَػ ةناْيـ ٖةض ٖو بطا ناضواْهييـة زيَػؤظو 
 )زووطؤَإ(، نة يةو تةْطاْةيةؾـسا باف بة ٖاْاَاْةوة ٖاتٔ.

زياضة خيَعإء َٓسايَةناْيؿُإ ية نويَػتاْو )خواضش( طريغاْةوة، نة وةى زيَتـةوة يـازّ،   
ـ        و يـة  ثيَٓر ؾةف َاٍَء خَيعإ بـووٕء، يـة نـازضَيهو طـةوضةزا خِطبووبووْـةوةو، ٖـةتا بًََي

باضوزؤخيَهو غةختء زشواضزا بووٕ، ض ية ضِووش طوظةضإء، ض يـة ضِووش زةضووْييـةوةو،   
زةوضش َاْطيَو يإ ظياتط َاْةوة، ٖةيَبةتة ٖةَوو ميةنيؿُإ بة ثيَؿُةضطةو َاٍَء خيَعاْةوة، 
طياْيَهُإ بة ٖةواض ْؿيٓةناْو نويَػـتاْو )خواضش(يـةوة بـوو، نـة خـةيَهو )زوو طؤَـإ(       

 ء ٖاوناضيو ظؤضيإ زةنطزئ.بووٕ

 وتــاري: ]جـةذْي قوربـإى جةْطـي قةآلتوونــإ[ ية بةصــتةَةيــة :

ٖةض ضِؤشَيـو زواش طواغـتٓةوةش باضةطـاش َٖيـــعَإ بـؤ بٓهـــةش )بةغــتةَةية( واتـة:         
(ى نؤنـى نـطز،   1408(ش ) ٚاحلذعع١ (ش َاْطو )10( نة ضِيَهةوتو يةنؿـةؾنةو )24/7)

إ بوو، َٓيـ وتاضيَهِ زا نة ئيَػتاف بة تؤَاضنطاويو ٖةية بة ْاوءْيؿــاْو: دــةشْو قوضبــ
طدــةشْو قوضباـٔء دةْطو قةيتوونـإص نة تيَيـسا باغو نواض ؾـةٖيسةناظنإء ثازاؾـيت 
ــو      ـــاْساضاْساو، باغ ــةوةش ئيُ ــة تاقيهطزْ ــعّ ودــٌ" ي ـــوا "ع ـــوْٓةتو خ ــؤضِاططيوء غ خ

... ـِء، باغـو بةضزةواَبووْــُإ يةغـةض دـةْـنء ديٗـازو     سةتـُيبووْو يةْيَـونووْو ضِشيَ
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ء 139قػــةناْيؿِ يةبـةض تيؿــهو ئايةتـةناْو: )    ...ٖتسّ نطزءةء، زيَو بطايـامن زاوةتـةوة  
 (زا نطزٕ.آٍ عُرإ(ش )140

ٍ (ى      ــنؤ ــز )خِزْـ ـــني(ى دواتـ ـــإ )نةَيةنـ ـــإ(  ثاعــ ــء )ضءَــ ـــتٓةوةَإ بـ  واصــ
 صــةرةجنـاّ )عــي خ ئايــػ( :

ؤْطةش ئةوةوة نة ضِشيَِ بـةضزةواّ بـوو يةغـةض ٖيَـطفء ثـةمَاضةناْوء، ططتٓـةوةش       ية غ
غةضدةّ ئـةو ْاونـة ئاظازنطاْـةوةش يةبـةض زةغـيت ثيَؿـُةضطةزابووٕ، ئيَُـةف وةى ميةْـة         
ــةو       ــسابشنء، ظوو ظوو بٓه ــةش بةضزةواَ ــة ديَطؤضِن ــاضبووئ ي ــة، ْان ــييةناْو زيه غياغ

 25/7/1988بؤيـةف يـة َـاوةش زةوضش زوو َاْطـسا ط    باضةطايةناْـُإ بطواظيٓةوة، ٖةض 
ص ئةو ؾـويَٓاْةَإ نطزٕ: طبةغتةَةية، نـؤَإ، نةيَةنـشن، 9/1988تانو نؤتايو َاْطو 

 خطِْـسؤٍَ، ؾـيَذ ئايـص.

 ييَطةؾـسا بةباؾو زةظامن ئاَـاشة بة نـةْس ؾـتيَو بهــةّ:

ـتيُاْييةوة  نة بءضي صــةر تاْــة يي نرامنـإ يةاليـةٕ خةَيهـي هي يةنـي تيـي ْيغ
  ــزدي ِرةَهــامنـإ ضءَيهــزدوة ؟:

 نةغـاْيَو ية يةنيَتـو تاْةيإ ييَسةزائ نة بؤنو غةضططزش ضِةَهاْتـإ نؤٍَ نـطزوة !

ئيَُةف وةيؾناْسةزاْةوة نة ئيَُـة غآ ؾــةوء غـآ ضِؤش بةتـةْيا بةضٖةيَػـيت ئـةو ٖـةَوو      
نـةؽ ْـةٖات ٖاوناضييـةنُإ بهـات، ٖةضنـةْسة بـة بـآ        ٖيَعةش زوشَٓاظنإ نطزو، ٖـيس  

بةزةغتةوةبووْو ططزش ضِةَهـإ نـة نًيًــو ْاونـةنة بـوو، ٖـيس نـةؽ ْةيـسةتواْو يـةو          
 ْاونةيـةزا بـُيَٓيَتــةوة!

ثاؾإ يةنيةتييــ ناتو خـؤش يةْاونـةش غــةضطةيَوو بةضطـةيَوو، غـةضنطزايةتييةنةش      
هة ية نـاوش خةيَهـــسا ببيٓـــآ، بـةيّ نـيًهة يـة       طـريا! وةى طوتطاوة: ْابآ َطؤقنـ ثووؾـ

 ناوش خؤيـسا ْةبيٓــآ!
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  ًـةيي ٖةْني ـو ية َاَءصــتايامنإ  نة ضــوار ثي غــُةر ةَإ بةنوعـتناوٕ !

ئةَيـ خةفةتيَهو زيهةش غـةضباضة بوو، نة ٖةْسيَو يةو َاَؤغتاياْةش ٖةض ية غـةضةتاش  
(، َايَيـإ ٖـةض يـة ؾـاضش )غـٓة(بووء      1991ضِاثةضِيٓةنةش بةٖاضش )ئاواضةبووْياْةوة، ٖةتا 

ْةزةٖاتٓة ْيَو ثيَؿُةضطةناْيإ، نةنو نة زاغتاْو قةيتوونإ بة خويَين ئةو نـواض ؾـةٖيسة   
غــةضبةضظةَإ و ئــاظاضو ؾــةوخنووْوء ْاضِةســةتيو ٖــةَوو ميــةنُإ تؤَــاضنطا، يــةدياتو  

ئةو نواض ثيَؿـُةضطةية بةنوؾتسضابإ! ئيـسش ْـاظامن    زيَساْةوةو ٖاْسإ زةياْطـوت: ْةزةبوو
 ئةوإ نؤٕ ية نةَوء واتاش دةْــنء ديٗـازو بةضخؤزإء فيساناضيو تيَطةيؿتبووٕ!

 بةٖاْـاوةٖاتٓــي ثءيي ــو بزاي دَيضــءسو ثي غــُةر ةي طينانـاريي ٖي شةنــإ :

ةديَو ؾــاضى )غــٓة(وة، بةثيَهــةواْةش ٖةيَويَػــيت ٖةْــسيَو يــة َاَؤغــتايةناْو ْيؿــــت 
شَاضةيةى ية ثيَؿُةضطةناْو ٖيَعةناْو: فاضوم، خايس، سػٔ ايبٓا، زةغتطةضَاْة بـة ٖاْـاش   
بطايةناْياْـةوة ٖاتٔء، ٖاتٓــو ئةو بطاياْة زيَدؤؾـيوء وضةيـةنو ظؤضش بـة ثيَؿـُةضطةناْو     

 ٖيَعش ســةَعة زا.

 َاض بهـةّ نة يةيــازَٔ:نة ييَـطةزا بةثيَويػيت زةظامن ْاوش ٖةَوو ئةواْةيإ تؤ

 ناى سادو غـةعيسش ثيَٓذويَين. -1

 َاَؤغتا َةم َةػنـووزش ئاظازيو.  -2

 َاَؤغتا َةم ئةبوبةنطش قـسزيكيو.  -3

 ناى ئةبو ٖوزا )عبسادتبـاض(. -4

 ناى دةَاٍ ئةؾطِةف قاضِةَاْيو.  -5

 ؾـةٖيس: دةَاٍ ئةػنةز َةم فةتاح.  -6

 اش َاَؤغتا ئاظازش غًيَُاْو )ؾةٖيس(.ناى ـةَةز عةظيع / بط  -7

 ناى َةضِواْو غًيَُاْو.  -8
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 ناى فاضووم عةيـو.  -9

 ناى دةَاٍ دافـةضاْيو.  -10

 ناى ئوَيَـس دافـةضاْيو.  -11

َُٝعرناى َوسػشن/ ْاغطاو بة )  -12  (.عو

 ناى َةٖسش غـووض )نةَاٍ(.  -13

 ناى ٖئَُ نؤضةيـو.  -14

 ناى ؾـؤضِف )ؾةٖيس(.  -15

 ناى غـريوإ/ بطاش ؾةٖيس ؾؤضِف. -16

 وةصــتاْي جةْطــي ٖةعــت صــاَيةي ْي ــوإ عي ــزامى ئي ــزإ :

( 9/1980( زا دةْطو ْيَوإ عيَطامء ئيَـطإ نـة يـة َـاْطو: )    8/8/1988ية ضؤشش: )
ضزووم، وةغـتاو نؤتايو زةغيت ثيَهـطزبوو، بة بطِياضش ْةتةوة يةنططتووةنإء ضاظيبووْو ٖة

بةو خويَٓطَِيصييـة بيَُاْـاو ثاغـاوةش َْيـوإ ئـةو زوو ويتـة َػــويَُآْؿيٓة ٖـات، غـةضةجناّ          
)ئايةتوَيـة خوَةييٓـو( ضِيَبـةضش ؾؤِضؾـو ئَيــطإ، ئـةو قاثـــة شةٖـطةش خـــواضزةوة، نـة        

 بيَطوَإ ئةطةض ظووتط بووايــة باؾ  بوو!

ــعش  ٖةيَبةتـــة ثــاف بــة فــةضَِيو ضِاطةيــةْطاْو وةغــتاْو ئــةو دةْطــةف، بــاضوزؤخو ٖيَ
ــؤضِاْو      ــتي ، ط ــةعؼ بةطؿ ــو ب ــيؤْو ضشيَُ ــيتء ئؤثؤظيػ ــتإ بةطؿ ــُةضطةش نوضزغ ثيَؿ
بةغةضزاٖاتء وضزةوضزة ْائوَيَـسيوء بيَوضةيو بـايَو ضِةؾـو بةغـةض زٍَء زةضووْـو ظؤضبـةش      

وضة بةضظتطو خؤضِاططتط بـووئ،  خةيَهيسا نيَؿـا، ٖةضنةْسة ئيَُةش ئيػــالَيو ية ٖةَوويإ 
 بة سونُو ثةضوةضزة عةقيـسةيوء فيهـطيوء ضِووسييـةنةَاْةوة.

 قءَيــة عــةِري هي درةْط وةخــت ية نةَيــةنيــٔ :

(زا ضِؤشيَهيإ بطِياضَاْسا َةفطةظةيةى بٓيَطيٓةخواض بؤ 8/1988ية زةوضش ْيوةش َاْـطو: )
)نةيَةنـشن(ةوة، نة ئاشةيَو خاوةْساض يـإ بيَدـاوةٕ   غةضناْوء غـةضناوةو َيَططيَو ية خواض 
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نــةوتووش زيَيـــةناْو ئــةو زةقنــةضة ييَــو نؤزةبووْـــةوة، داؾــةناْيـ زةٖــاتٔ بــؤ طــطتٔء  
غةضبطِئء خواضزْيإ، بةَةبةغيت ثطيٓطاْيٓةوةو تةَبيَهطزْيإ، نـة نـو زيهـة َـةضِوَايتو     

 خةيَو بة ْاٖـةم ْةبةٕء ْةخــؤٕ.

َإ خـؤف بـوو ٖةتــا َـةفطةظة خؤَةيغـسةضةنةَإ زةغـتيهطز بـة        بةيّ ٖـةض ئةوةْـسة  
تةقةنطزٕ ية داؾةنإء ضِانطزْيإ، ئيسش ضِشيَِ زةغتيهطز بة تؤثباضاْيَهو خةغيت ٖةّ ؾويَين 
َةفطةظةنة نـة )اذتُـس هلل( ؾـويَٓةنةيإ َْيـو نـياو َةسهـةّ بـوو، ٖـةّ ئـةو ؾـويَٓةش نـة            

ِ: ظياتط ية يةى غــةعات تؤثباضاْةنة بةضزةواّ بوو، بةيّ باضةطانةَاْو ييَبـوو، زةتوامن بًَيَـ
)اذتُس هلل( ئيَُة يةمش باضةطانةَإ غةمَةت بووئء، خةَو َةفطةظةنةَاظنإ بـوو، بـةيّ   
ئةواْيـ زةوضوبةضش ْويَصش خةوتٓـإء ثاف زْيا تاضيو بووٕ، تـاى تـاىء دـووت دـووت     

 ةبوو!ثةيسابووْـةوة، ٖيس نةمسإ يـآ بطيٓساضيـ ْ

ؾاياْو باغيؿـة نة ؾـةٖيس: دةَاٍ ئةػنةز َةم فةتاح، بة بطِْؤيةنـةش ضؤيَيَهـو ططْطـو    
طيَطِا ية تةْـن ثيَٗةيَهٓيٓـو زوشَٔء زةضفةت ْةزاْيإ نة ثةمَاضش َةفطةظة طريخواضزووةنةَإ 
ٍَ نـاى دـةَاٍ ئةػنـةززا يـة بـةضظايو )نةَيـةنشن(زا غـــةْطةضَإ         بسةٕ، نوْهة ئيَُـة يةطة

 ططتبوو، نة بةغةض ؾويَين زوشَٓــسا ظاٍَ بوو.

 بةِري هــزدْــي خي ــشاْةنــإ بء عــاري ْةشــةدة :

ــطإ بــؤ ؾــاضش )ْةغــةزة( 8/1988يــة نؤتــايو َــاْطو ) (زا خيَعاْــةناظنإ بــؤ زيــوش ئيَ
 بةضِيَهطزٕ، نوْهة نؤَةيَة َايَيَهو زيهةاإ َاوةيةى بوو يةوآ ْيؿتةدآ بووبووٕ.

 غؤْطةش ئةوةوة نة: ئةويـ ية 

غـاٍَ بةضةو ثـايع زةنووء، بٓاضش قةْسيًيـ ٖةض ظوو باضإء بةفـطش ظؤضش ييَسةبـاضآ،  -1
 ٖيس ْوايةنيؿُإ ْةبوو بؤ خيَعاْةنـإ.

َٖيطؾةناْو ضشَيِ بؤغـةض بٓهـةو باضةطايـةناْو َٖيـعش ثيَؿـُةضطة، ضؤش بـؤ ضؤش ظيـاتط         -2
ئيَـطإ يـة    -ثةضةياْسةغتاْس، بةتايبةت زواش ضِاطـطتين دـةْطو ٖةؾـت غـايَةش عيَـطام      
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(زا، ٖةضوةٖا ثطِؤغةش ٖةؾت قؤْاغيــو ئـةْفاييـ، ٖــةَوو ميـةنو     8/8/1988)
 ظياتط بةضةو ْائوَيَسيـو زةبـطز.

ِ ظياتط بة فطِؤنــةو تؤثو زووضٖاويَص ية ثيَؿـُةضطةش زةزا، وة ئيَُةف ظياتط نـةنو  ضِشيَ -3
 وضزو نوضت َةوزاَإ ثيَبـوو.

بؤية يةو باضوزؤخةزا، طياْو خؤثةْـازإء خؤزةضبـاظنطز "بةتايبـةت بؤ َــاٍَء خيَـعإ"  
 بايَو بةغةض ٖةَوو ميةنسا نيَؿـابوو!

 خء يـي سووْــة )َةٖــني( :صـين عًــي و  مصـ فـىناى صين 

"خوا ييَى خؤؾبآ" نة ية غةضةتاى ٖةؾتايةناْةوة ثيَو ئاؾٓابووئء  َصععطس٢ناى غيس 
ٍَ )نـاى جنـِ ايـسئ فـطز(زا "نـة زوايـى ْاظْـاوى          1982ية غــايَى )  (زا ٖـــاوِضَى يةطـــة

    ٕ نـطزو،   )َاَؤغـتا نطيَهاض(ى وةضططت" ثيَهـةوة غـــةفةضيَهى ئيَـطإء ثاؾـإ )تاضإ(َـا
 نةْس ضِؤشيَو ثيَهــةوةبووئ.

(زا بـاضى زةضووْيـى تيَههـــوو و    1988 -1987يـة غـامَْى )   َصعطس٢ شعٝدبةيَـآ ناى 

(، َٓيـ نة تيَهةيَيى ثيَؿـ ّ يةطـةيَى ٖـةبوو، ظوو ظوو    ايعُٗدٟ َعشُعدخؤى يـآ بوو بة )
 ئاَؤشطاضييِ زةنطز نة ئةودؤضة قػــاْة ْةنات، نوْهة واْيــة.

ضِؤشيَهيإ ية قةيتوونإ غةضزاْى نطزئء يـةوباضةوة قػـــةَإ نـطزو ئـةّ وتوويَـصةَإ      
 ثيَهــةوة بوو:

 ئةو بة ؾييَوةش ثطغياضنطزٕء ضِاويَصثيَهطزٕ، طوتى: تؤ ئةو سايَةى َٓت ثآ نؤْـة 

 طو:: ثيَُواية سايَةتيَهـى ْائاغايى زةضووْييـةو ٖيس سيػــابى بؤ َةنة.

ٟ ْسيَو ضِغتةو وؾةّ بؤزئَء ثيَؿِ زةطوتطىَ: نة تـؤ ) طوتى: ئاخـط ٖة (، وة زةبـآ  َٗعد
 ئةو وؾـاْة بطةيــةْى!
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َٓيـ طو::غةضجنو ضِغـتةو وؾـةنامن زاوة، يـة ضِووى ضِيَعَاْييـــةوة ٖةيَـةى ظؤضيـإ      
تيَساية، بؤية واثيَسةنآ ئةو قػـاْة خوختوتةى ؾــةيتاْيَهى عةضِةبى ْةظإ بٔء، بيَطوَإ ٖـى  

 فطيؿــتة ْشن! خواو

ئةو قػاْةى بؤى ٖاتبووٕ نة بة ظؤضيى عةضِةبى بووٕ، ية  َصطس٢ شعٝدزياضة زواتط ناى }

(، نـاخ نـطزٕء، قػـةى ظؤض تيَهــةٍَ     نًُعععات زووتويَى نتيَبيَهـسا بـة ْاووْيؿـــاْى: )  
 .{ثيَهــةٍَء بآغــةضوبةضيإ تيَسابووٕ

 طوتى: بةيَطةى زيهةت نييــة !

 ( تيَسا ْابيَتــةوة.َٗععدٟى زيهةّ ئةوةية نة نةويَى دةْابت ديَى )طو:: بةيَـطةيةن

 طوتى: نــؤٕ 

طــو:: تــؤ ٖةضنةغــيَو بــطِوات ثــآ ْــةنات، يةنػــةض قــةيَؼ زةبــىء ٖاوغـــةْطييت  

( يةى بؤ نانهطزْى ٖـةَوو زْيـا بيَـت،    َٗعدٟتيَهسةنآء زةغت زةنةى بة يةضظئ! بةمَّ )
 يَةو زاَةظضاوبآء، زيَى وةى زةضيـا بآء ؾًوآ ْةبآ.زةبآ ظؤض غـيٓـن فطاوإء بة سةوغة

ــةوةو    وة طــو:: بةيَطةيــةنى زيهـــةّ ئةوةيــة نــة نــاتى خــؤى دــةْابت ْويَصنوضتهطزْ

(ى غــةفةضت ْـةزةظاْىء َـٔ فَيـطّ نـطزى، يـة سايََيهـسا نـة         ايكصعر ٚاجلُعفنؤنطزْةوة )
غـةيطى خـؤى ْيـة، بةتايبـةت     ثيَويػتى بـة   -زةيَئَ -َةٖــسى ية ضِووى ظاْياضيى ؾةضعييةوة 

 َةغةيةيةنى ئاوا غازة!

ئٓذا ئةو طوتى: ئاخط َٔ بةيَطةيـةنى زيهةؾِ ٖةية، ئةويـ ئةوةية نـة خـةوْى ضِاغـت    
 زةبيِٓ.

بةضِاى غةضدةّ ظاْايإ بة بةيَطـةى ؾـةضعيى    -ئةطةض ططيـُإ ضِاغتيـ بآ -طو:: خةوٕ 
زةضْانـٔ، بـؤ ويَٓـة: بـة خـةيَهى       ْاؾآ، ئٓذا غةضباضةف خةوْةناْى تؤ ظؤضداض ضِاغتيـ

 قةمَزظةت طوتبـوو: خةوْـِ زيوةو قةمَزظة ضِاْاطـواظضآ، نةنى واْةبـوو و ضِاطويَـعضا!
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ٖةض يةغةض ناضى خؤى بةضزةواّ بوو، ٖةتا بةزاخةوة غةضةجناّ غةضى  طس٢َصعزياضة ناى 
ـ   1/10/1992خؤى يةغةض زاْاو، ئةوةبوو نة ية )ضِؤشش:  ة ؾـاضى ٖـةوييَط   ( يـة َايَيَهـسا ي

خؤىء نةْس ؾويَٓهةوتوويَهى بيَطِةسـُاْة نوشضإ، نـة زيـاضة َـٔ ئةوغـاو ئيَػـتاف ظؤضّ      

يةغـةض ئـةو سايَةتـةى     َصطس٢ثيَٓاخؤف بوو، وة ٖةَيؿة زةَطوت: زضوغت ْية ناى غةيس 
 ظياْى ثآ بطةيٓطآ، نوْهة تةنًيفى ؾةضعى يةغةض ْيةو، باضى زةضووْيى تيَههــووة.

و يـة خـعّء ؾـويَٓهةوتوواْى ثـاف نـوشضاْى، طوَاْيـإ بـؤ ئيَُـةوَاْإ         نةنى ٖةْسيَ
ٍَ ؾـيَذ ظاْـا طريابـووٕ، يـة ضَِيهـةوتى: )        (، 20/9/2006نووبوو، ٖةتا ئةواْـةى يةطـة

 ئيعتيـطِافيإ نطز نة ئةوإ نوؾــتوويأْ!

 وة: مصــ فىقضــةيةنى خـءؼ يةبــارةى نــاى صــين 

وةى ٖيَـعى سـةَعة و شَاضةيـةى يـة      -ئةوناتةى نة ية نويَػتاْى )خواضى َايَةخآ(بووئ 

ــةو ٖــةواضةف ٖــةواضى خــةيَهى    َصععطس٢نــاى  -َايَةناْيؿــُإ ــاضة ئ ــوو، زي ــةوآ ب ف ي

ْويَـصى يـة    َصعطس٢ )زووطؤَإ(ة، نة ئةوناتة َاَؤغتا َةم عبساهلل ئيُاَيإ بوو، ئٓذا ناى 

بؤنى ْويَـص ية ثؿت  َصطس٢( ْةزةنطز، َٓيـ ييَو ثطغى: ناى زواى )َاَؤغتا َةم عبساهلل
 )َاَؤغتا َةم عبساهلل(وة ْانــةى 

 (ّ!َٗععدٟطوتى: ئاخط طوَاْـى ٖةيــة نة َٔ )

 (ْى !َٗعدٟطو:: ئةزى بؤنى يةزواى َٓـةوة ْويَص زةنةى، خؤَٔ يةقيِٓ ٖةية نة تؤ )

 و ضِقت ييَِ ْيــة!ئةويـ طوتى: ئاخط تؤ زيَت بةضاْبةضّ خطاخ ْيـة

( يـة َعطـةوتيَهى ؾـاضى )خاْـآ(ى نوضزغـتاْى      1/6/1989ؾاياْى باغيؿة نة ية: ) 
ئَيطاْساو، بة ئاَـازةبووْى شَاضةيـةى يـة َاَؤغـتايإء خـةَيهَيهى زيهـةف، نؤبووْةوةيـةى        

ــةباضةى نــاى غـــيس  ــؤ ئيػـــجاتى    َصععطس٢ي ــسيَو قػــةى نــطزٕ ب ــةو ٖةْ وة غــاظنطاو، ئ
ية وتاضيَهـسا قػـــةناْيِ بةضثةضنـسايةوةو ٖةيَوةؾـاْسةوةو، ثيَُوايـة      زةعوايةنةىء، َٓيـ 

  ئيَػتاف ئةو وتاضة ٖةضَـاوة.
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 ضـةىد بيـرةوةريـيةكي ىيََََََََََََََـواٌ 

 1767ء ٍاوييـي8 7/1766كؤتـايي ماىطـي  
 

ــة  ــةو َاوةي ــةئ ــةضِيين  34 -27ويَػــتطةناْو: ) ن ــيَـ ضِاث ــةْو ثيَؿــُةضطايةتيو ث (ش تةَ
شَاضةيةى ثيَؿٗاتء ضِووزاوش تيَسابووٕ، نـة بةثيَويػـيت    (يِ ثيَهسيَٓـو،1991دةَاوةضيو )

 زةظامن ئةطةض بةنوضتييـ بووة، تؤَاضيإ بهةّ:

باديٓــاوي (   واصــتٓةوةي بارة ــاي ٖي ــشي حــةَشة بــء  وْــنةناْي )مني ٓجــة(و )  
 ثاعـإ )َيـزاوي ( ية نوردصـتاْي ئي ـزإ :

ئيَـطإ يـة:    – وةى ثيَؿ  بامسإ نطز، ثاف وةغتيَٓطاْو دةْطو ٖةؾت غـايَةش عيَـطام   
(ء توْستطبووْو ٖيَطفء ثةمَاضة ئامسـاْيوء ظةَيٓييـةناْو ضِشيَـِء، ْـةَاْو     8/8/1988)

ــعش زيَٗــاتء، بــة نؤَــةيَهوشضاْو بــة ٖــةظاضإ شٕء ثيــاو ء َٓــسايَو طوْــسةنإء ٖتــس، ٖيَ
ثيَؿُةضطةش ٖةَوو ميةْة غياغييةناْو غةض طؤضِةثاْو نوضزغتإ، غـةضةتا بـةضةو نـياناْو    
ــانو        ــةضةو خ ــاضيو ب ــة ْان ـــطاو، ب ــةوةيإ ْةن ــةويَـ سةواْ ــإ ي ـــإ، ثاؾ ــٓووض نؿ غ

ناْيُإ ئيَطإ نووٕ، ئيَُةف وةى ٖيَعش سـةَعة غةضةتا بٓهةش ٖيَعء نةيوثةيـة  نوضزغـتاْو
بطزة طوْسش )ْـُيَٓذـة(ء ) بازيٓاوآ(، ثاؾإ َاوةيةى بـؤ )َـرياوآ(، زيـاضة )ْـُيَٓذــة(ء     
 )بازيٓاوآ( ْيعيو ؾـاضش )خـاْو(ٕء، )َرياوآ(ف ية ْيَوإ )غـةضزةؾـت(ء )خاْآ(ية.

  ــةِرإى وتــاردإ :

و طوْساْـةء  ؾاياْو باغيؿة يةوَاوةيةزا َٔ وةى عازةتو خؤّ، ٖاَوؾؤش َةميـةناْو ئـة  
طوْسةناْو زةوضوبةضيامن زةنطز، ئـةواْيـ غـةضزاْيإ زةنـطزئ، داضوبـاض يـة بؤْـةناْو:       
ــةزايهبووْو    ــةوةش ي ـــةنإء، يازنطزْ ــة فةقيَي ــسيَو ي ــةتيو وةضطــطتين ٖةْ ئيذـــاظةش َةمي
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ثيَ ةَبـةضش خوا "قًو اهلل عًية وغًِ"زا، ية َعطةوتةناْـسا وتـاضّ زةزا، ييَـطةزا بـة باؾـو      
 ئاَاشة بة غـآ يةو وتـاضاْة بسةّ: زةظامن

 وتـاضش )َيـطاوآ( بة بؤْةش ئيذـاظةش َةميةتيو وةضططتين نـةْس فةقيَيـةنةوة: -1

ضِؤشيَهيـــإ بةبؤْــةش ئيذـــاظةش َةميــةتيو وةضطــطتين نــةْس فةقيَيـــةنةوة يــة)َرياوآ(  
نطابـووّء   ئاٖةْطيَو غـاظنطا، نة ٖةض ية َعطةوتةنةزا بةضِيَوةنوو، زياضة َٓـيـ زةعـوةت  

وتاضيؿـيإ بؤ زاْابووّ، َٓيـ يةطةٍَ شَاضةيةى ية بطاياْسا نووّء نة نوويٓة شووض، بيٓيُإ 
شَاضةيةنو ظؤض ية َاَؤغتايإ زاْيؿتووٕ، ويَطِاش خـةيَهيَهو ظؤضش ضِيؿػـجوء ٖةَـةدؤض،    
ئٓذا يةبةضئـةوةش َةطـةض نـؤٕ زةْـا ٖيههةغـيإ ْـةبوو دطــةضةش بةزةَـةوة ْــةبآ، نـة           

 ـات زةنطز، وات زةٖاتـة بةضناو، َعطةوت ٖةوض يإ تةَوَصش تيَـسا وةغتاوة!تةَاؾ

َٓيـ ية ْؤضةش خؤَسا نـة وتـاضّ زا، وَيـطِاش باغـو ططْطيـوء ثيَويػــتيو ثةيـسانطزْو        
ٖتـس، ية ...  ظاْػـيت ؾـةضعيوء بةضظيو ثًـةوثايـةش ظاْاياْو ئيػـالّء ئةضنو غةضؾـاْيإء

ةؾِ بةو زيـُةْة زظيَوةش َعطـةوت ثطِنـطزٕ يـة زوونـةيَو دطـةضة      َيـاْةش قػـةناظنسا ئاَاش
 نطزء طو::

ٖيس طوَاْو تيَساْيـة نة َايَو خواش بةضظء َـةظٕ، يةطـــةٍَ ئـةو ٖـــةَوو زوونـــةٍَء      
خًَتـةو خايَو دطـةضةء بؤٕء بةضاَة ْاخؤؾـةيسا ْاطوجنآ، ئةويـ يةميةٕ نيَـوة ! يةميـةٕ   

 ايصععال٠نـة خؤيـإ بــة َرياتطـطء ديَطـطش ثيَ ةَبـةضإ "عًـيِٗ        َاَؤغـتايإء ظاْاياْيَهـةوة  
زةظأْ! نة بيَطوَإ ثيَويػـتة َرياتططإء ديَٓؿـيٓاْو ثيَ ةَبـةضش خاتـةّ "قـًو    وايػـالّ"

اهلل عًية وغًِ" غةضَةؾـلء ثيَؿـةواش خةيَوء َيًًةت بٔ بؤ ٖةَوو ؾـتيَهو ثـاىء نـاىء   
 تء َايَو خوا ثطِنطزٕ ية زوونةٍَء بؤٕ خًَتـة!ثةغـةْس، ْةى بؤ دطةضةنيَؿـإء َعطةو

ٖةضوةٖا طـو:: بَيطوَـإ ئيَُـة بةَةبةغـيت ضِاظييهطزْـو خـواء ثازاؾـيت بـةضظش زيَيٓـة          
َعطةوت، بةمَّ بة دطةضةنيَؿإء َعطةوت ثيػهطزٕء بـؤٕ ْاخؤؾـهطزْو، بـة ٖـةض قـوّ      

 ...ييَـساْيَهو دطـةضة طوْاٖيَو بؤ باباش دطـةضةنيَـ تؤَاضزةنطآ
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زياضة َاَؤغـتايةنإ تةَاؾـاش يةنـسييإ نـطزو، ٖةْـسَيهيإ زةغـتبةدآ دطـةضةناْيإ        
نوشاْسةوة، خةيَهـةنةف ثةجنةضةناْيإ نطزْةوةء تؤظيَو زوونةيَةنة  نـووة زةضآ، َٓـيـ   

 نة ثيَؿ  تةْطـةْةفةؽ بووبووّء، نـاوّ زةظووضاْةوة، ئةودـاض سايَِ باؾ  بوو!

 حونُـى جطـةرةني غــإ :

ؾاياْى باغيؿـة بةْسة ٖةض ية ظووةوة باغى سةضِاَيـى دطةضةنيَؿـامن نـطزوة، بـة ثؿـت     
 بةغسن بة طةييَـو ئايةتء فةضَووزة، بؤ ْـُووْة:

، ئٓذا ألعرافا ژڻ    ...ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈژ...  ژ/ 1

( ٖــةَوو خــواضزٕ و خواضزْةوةيــةنى ثــاىء نــاى وغووزبةخؿــٔ، ايطٝبععاتَــازاّ )

(يـ، ٖةَوو ؾتيَهى ثيؼء خـطاخء ظياْبـةخـ، بططيَتـةوة،    اخلبعا٥حبططيَتـةوةو، )
ئٓذـــا بــة عــةقٌَء ظاْػــتء ئــةظَووْيـ غةيـــُيَٓطاوة نــة دطةضةنيَؿــإ ْــةى ٖــةض 

( زايــةو اخلبعععا٥حظياْبـــةخـ، بطــطة بهوشيَهـــى بيَـــطِةظاية! نةواتــة: يــة دــوغعى )
 سةضِاَـة.

 جئ ی   ی ی   ی   ىئ   ىئ ىئ ېئ ېئ  ېئ ۈئ...  ژ/ 2

(يــ َـاٍَ بةفريِؤزاْـة و خةضدهطزْيـةتى     تعبمٜر، زياضة )االشرا٤ ژ  ىئ        مئ حئ
بةؾيَوةيةنى بـآ ٖـووزة، َـايََيهيـ نـة بـة دطـةضة زةزضآ، غـووتاوةو غـووتووةو         

 يةزةغت نووة!

3 / ِ ٍ    طْٗع٢ ايرشٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚشعً ايصعخاٍ ٚإضعاع١    ٚنجعر٠  ععٔ ايكٝععٌ ٚايكععا
  ايعُاٍص رٚاٙ َصًِ.

بة دطــةضة زةزضآ، ْةى ٖةض بةظايـةزإء بةفريِؤزاْيــةتى، بطـــطة    ئاؾهطاؾة ثاضةيةى نة

 (يةتى، بةؾيَوةيةنى ثةْٗإ! ٔإْتشعارخؤ ثآ نوؾسن )

ٖةيَبةتة ظياْةناْى دطةضةنيَؿإ تةْيا يةباباى دطةضةنيَؿسا نوضت ٖةيَٓـةٖاتووٕ، بـةيَهو   
 ظياْى طةوضةؾى بؤ خةيَوء خيَعإء شيٓطـةف ٖةيـة.
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ثيَُوايـة ناتى خؤى ظاْايإ ظياْةناْى دطةضةنيَؿاْيإ بؤ زةضْةنةوتووٕ، ئةطـةضْا  وة َٔ 

(، يةغةض سـةضِاَبووْى يةنـسةْـن زةبـووٕء وة ٖـيس     َعاصعرئةواْيـ وةى ظاْاياْى غةضزةّ )
 ظاْايةنى َوعتةبةضيـ توخٓـى دطةضةنيَؿإ ْةزةنةوت!

ـةَبـةضةوة "قـًو اهلل عًيـة وتـاضش )ْـةيؽ(ش بة بؤْـةش يــازش يةزايهبـووْو ثيَ  -2
 وغًِ":

ٖةض يةو غةضوسةزةزا بةبؤْةش يازنطزْـةوةش يـةزايهبووْى ثيَ ةَبـةضةوة "قـًو اهلل عًيـة      
َٓـيـ زةعـوةت    ططزبووْةوةيةنو دةَاوةضيو غاظنطا، وغًِ" ية َعطةوتو زيَو )ْةيغآ(
 نطاّء وتاضيَهيؿـيإ بؤ زاْابووّ.

َاَؤغتا َةم َةػنووزش ْةيغآ وتاضيـساو، ظؤض بةخةغـيت   ئٓذا ئةوة بوو نة يةثيَـ َٓسا 
باغو ضِةوايوء بططة ثيَويػـتبووْو ئةو يازء بريةوةضييةش نـطزو، واش ثيَؿـاْسا نـة ْـةى ٖـةض      
ضِةواء زضوغت )َباحء دـائع(ة، بطـطة ثيَويػـت )وادت(يؿـة، وةى يـةنَيو بـآ يـة ثايـةء         

نة ئـةوإ  – َاَؤغتازا، غـؤبةش َعطةوتبٓةَايةناْو ئيػـالّ!! ئٓذا ية طةضَةش وتاضةنةش 
نة بة ْةوت ئيؿو زةنطز، تةقوء ططِيطـطتء خةيَهةنـة ضِانـًَةنشنء     – )نووضة(ش ثيَسةيَيَـٔ

 ٖةْسيَهيإ ية َعطةوتيـ نووْـةزةضآ!

ثاؾإ خةيَهةنة ٖيَوضبووْةوةء َٓيـ ْؤضةش وتاضةنةّ ٖات، ية وتاضةنةَسا ثـاف ئـةوةش   
ش خوا )ـُـس( )قًو اهلل عًية وغًِ(ء ٖةْسيَو ية ٖةيَويَػـتء  باغو نةغـايةتيو ثيَ ـةَبةض

 ضِةوؾتة بةضظء ْاواظةناْيِ نـطز، طو::

َٓيـ يازنطزْةوةش يةزايهبووْو ثيَ ةَبـةضش خاتةّ )قًو اهلل عًية وغًِ( بةضِةوا زةظامن، 
و بؤيةف ٖاتووئء بةؾـساضييُإ نـطزوة، بـةَمّ بةضِاغـيت دـةْابو َاَؤغـتاف ظَيــسةضِؤي       

( ظؤضش نطزء، ضِةْطة تةقيين غـؤبةنةف، دؤضيَـو بووبـآ يـة ْـاضِةظايو زةضبـطِيين       َبايغع١)
 بةو قػـاْةش َاَؤغـتا! بةضاْبـةض غـؤبةش َعطةوت
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قضــةيةى يــةبارةي يادنزدْــةوةي يةدايهسووْـــي ثي غةَســةرةوة )ؽــًي اهلل عًيــة   
 وصـًِ( :

اهلل عًيـة وغـًِ( نـة ظؤضبـةش     يازش يـةزايهبووْو ثيَ ةَبـــةض )َويـس ايطغـوٍ( )قـًو      

(! يةَيَـصة  َٛيعٛد بةٖةيَة ٖـةض زةيَـئَ: )   ٖةضةظؤضش خةيَهو نوضزغتإء بة َةميةناْيؿـةوة،

( ٖةيــةء  ٔإفععراط َؿـتوَطِش يةباضةوة نطاوةء زةنطآ، َٔ ثيَُواية يةوباضةوة ٖـةّ تيَجــةضِاْس )  

ةيةية ية سايَةتو غطوؾتيو خؤش (، تيَجةضِاْسْةنةف ئةوةية نة ئةو َةغتسرٜعطٖـةّ بةظايةزإ )

بهطيَتة ؾتيَهو فةضِظ يإ غوْٓةت، واتـة: دؤضيَـو يـة     (ية، بربيَتة زةضو،ٔإباسعع١نة ضِةوايو )
 عيبـازةت!

بةظايةزاْـــةنةف ئةوةيــة نــة سونُـــو قةزةغــةبووٕء ْــاضِةوايو بةغــةضزا بــسضآ، يــإ  

 ( زابٓـطآ!.بدععع١بةزاٖيَٓـطاو )

ـو: )دــةشٕء يـازء بؤْـةنإء ٖةيَػـةْطاْسْيَو(زا بةزضيَـصيو      ؾاياْو باغيؿة َٔ ية نتيَب
باغو ئةو بابةتةّ نطزوة، وة ئيَػـتا زةضفةت ْيـة ئةوةش يةوآ طوتووَة، ييَـطة باغـو بهـةّ،    

 بةمَّ ٖةض بةنوضتو زةيَيَِ:

ية غؤْطةش ئةوةوة نة بابةتو دةشٕء يازء بؤْةنإ، بة ٖةَوو دؤضةناْياْـةوة: ئـاييٓيو،   
ــةضيَتء ٖةيَػــونةوتةنإ   ْيؿـــتيُاْ ــة دــؤضش ْ ـــاْيو، ي ــةوةيو، ثيؿـــةيو، ديٗ يو، ْةت

(ٕ، بٓاغـةف يــة ٖةيَػــونةوتء عازةتةناْـسا ضِةوايـوء ضِيَجيَــسضإ     ايععُعاَالت  ايعععادات٤ )

ٛ  ٔإالباسعع١) (ةوة نـة بٓاغـة تيَياْـسا ضِآ    ايعبعادات (ة، بةثيَهـةواْةش خواثةضغـتييةنإ )  ٚايعععس

ٔ (ة، وةى )احَلِظعر  يعُٓعف ٚاييَطـريإء قةزةغةبووٕ ) )إٕ  ( يـةوباضةوة طوتوويـةتو:  تُٝٝع١  ابع
ٚايععادات األصعٌ فٝٗعا     رم َٓٗا إال َا ظرع٘ اهلل ...عفال ٜع األصٌ فعٞ ايعبعادات ايتٛقٝف،

 .112ص ايكٛاعد ايٓٛراْٝع١ ايسكٗٝع١ حيظعر َٓٗا إال َا سعرّ( فال ايعسعٛ
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وةغتيَٓطاْةو، دطة يةوةش خوا زايٓـاوة ضِةواْيـة، بـةمَّ   واتة: بٓاغة ية خوا ثةضغـتييةناْسا 
عازةتةنإ، بٓـاغة تيَياْسا ضِيَجيَـسضاْةء، َةطــةض ئـةوةش خـوا قةزةغـــةش نطزبـآ، ئةطـةضْا      

 قةزةغة ْيــة.

ئٓذا ئاؾهطاؾة نة دةشٕء يازء بؤْةنإ، ٖـيس ثةيوةْـسييإ بـة بـواضش عيبازةتـةوة ْيـة،       
ٖةضؾتيَهو تاظةء ْويَيإ يـآ ثةيسانطاء زاٖيَٓـطا، بهـيَتة    – ةيَئَوةى ٖةْسيَو نةؽ ز – تانو

(ةوة، نوْهة يازء بؤٕء دةشْـةنإ، بـطيتشن يـة ٖةيَػـونةوتةناْو     بدععع١باظْةش زاٖيَٓـطاو )
خةيَو يةْيَو خؤياْسا، نة بةثيَو ثيَويػـيت شيـإء طـوظةضاْو خؤيـإ ثةيـسايإ زةنـةٕ، وةى       

أَا ايععادات فٗعٞ َا اعتععادٙ ايٓععاط ت دْٝعاِٖ  ععا حيتعادٕٛ      )ٚ( طوتوويةتو: تُٝٝع١ ابعٔ)
 .112ٖةَإ غةضناوة، م  ٔإيٝع٘(

بؤية تةْيا ناتيَو ئاٖةْـن طيَطِإ بةبؤْةش يازش يـةزايهبووْو ثيَ ةَبـةضةوة )قـًو اهلل عًيـة     

ٖتـس، بـة   ...  ( يـإ دـةْطو بـةزضء   ايعُعراز ااشرا٤ ٚوغًِ(، يإ ؾةوضِؤء بةضظبووْةوة )
يسعةت ية قةيَةّ زةزضآ، نة وةى خواثةضغتييةى تةَاؾا بهطآ، نوْهة بيَطوَإ يـة بـواضش   ب

( ظععا٥رايتع،بععد نـة ئيُـإء عةقيـسةء زضواـةناْو خواثةضغـتيو )     -(زا عباد٠) خواثةضغتيو
ٖةض ؾتيَو زابٗيَٓطآ، ضِةتهطاوةيةو بة بيسعةت زازةْطآ، وةى ثيَ ةَبــةض )قـًو     -زةططيَتةوة

ٛ    ٖما أَرْا ت أسدخ طَٔفةضَوويةتو:  غًِ(و اهلل عًية ردص ايبؼععارٟ:   َا يعٝض َٓع٘ فٗع
واتة: ٖةضنةؽ يةّ ئاييٓـةَاْسا ؾتيو زابيَٓـآ نة يةو ْةبـآ، ئةوة ، 1718َٚصًِ:  ،2697

 ضِةتهطاوةيــة.

( بواضش ئيُـإء عيبازةتة، نـة ْوختـةش تيَـسا خطاوةتـة     ٖععما )أَرْعانة زياضة َةبةغت ية 
ْةى بواضش ٖةيَػـونةوتء عازةتـةنإ، نـة زةقـو نـةَو يـةباضةوة ٖـاتووٕء،         غةض ثيـت،

( ظؤضش تيَسا ديَٗيًََـطاوة، نة عـةقٌَ بـة ئيذتيٗـاز ثطِيبهاتـةوة، بـةيّ ئـةوةش       فعراغبؤؾايو )
ططْطة، ئةوةية نة دؤضونـؤْيةتيو يازنطزْةوةنـة ضاغـتء زضوغـت بـآء، قػـةء بـاؽء        

نـةوآ، وةى ئةو قػاْةش نة ية نتيَبــو )َويوزْاَـة(زا   ٖةيَػونةوتو ْاؾةضعيوء ٖةيَةش تيَٓة
 ٖاتووٕ، نة ٖةضيةظووةوة َٔ ْاوّ ييَٓـابوو: )نتيَبـو ثـةوإ(!

www.alibapir.net



 .....................   (   نم كاهيي   ره  وه   بير)ى   هت هم نمن   اهم لو هي ك  هل  هخ ر م هح ند  .......  ...................     

     

 ص 306ط 

7 

7 

ؾاياْو باغيؿة غـةضدةّ ظاْاء ثيَؿةوايإ يةغةض ئةوة يةنسةْطــٔ، نة بيسعــةت تةْيـــا  

ابعٔ   (زاء )ايععُٛاقسات ة )( يايععاطبعٞ ية بواضش ئيُإء عةقيـسةء عيبازةتسايـة، ٖةضناّ ية )
(زاء ايصعاحلني  رٜعاض  ظرغ(و )اي١ٜٚٛٓ األربعني ظرغ( ية )عجُٝني ابٔ( ية فةتوايةناْيساء )بعاز

ٕ    ظاْاياْو زيهـةف واياْطوتوة، وةى ية نتيَبـو: صزا قػـةناْيامن  ...طدـةشٕء يـازء بؤْـةنا
 ٖيَٓاوٕ.

 اليةنــةوة :وتـاري  وْــني )عــوي ( بةبءْـةي ئيجــاسة وةر زتٓــي َة

ٖةض يةو غةضوسةزةزا بؤْةيةنو ئيذـاظة وةضطـطتٔ يةطوْـسش )ؾــوآ(ش ْعيـو ؾــاضش      
)باْـة( غاظنطا نة ئةو ناتة َاَؤغـتا َةم ئةػنـةزى ؾـافيعيى َةمى طوْـس بـوو، وة ويَـطِاش    

 َاَؤغـتاياْو ضِةػنةتو:

 .عبدايعسٜعس عجُعإَاَؤغتا َةم  -1

 واشةيو. عبدايًطٝفَاَؤغتا َةم ؾيَذ  -2

 بةْسةف زةعوةت نطابووّء، وتةيةنيؿيإ بؤ زاْابووّ.

ئٓذا يةنَيـو ية َاَؤغـتاياْو ئاَـازةبوو نـة خـةَيهو مش باْـة بـوو، ثـيَـ َـٔ ٖةيَػــا          
 وتاضيَهو زاو، ية وتاضةنةيسا باغـو ئةوةش نطز نة:

ئاطـازاضبٔ، نةغاْيَو ثةيسابووْة زةيَئَ: زةبـآ بةزواش قوضئإء غـوْٓةت بهةوئ! بةيّ 
ٖتــس،  ... ئــةوة فيهـــطةيةنو ظؤض خةتـــةضةء زشش ئيػـــالَةتييةء، زةبــآ ييَيــإ وضيــا بــشنء

، زيـٔ زيـين   طـةمن َـٔ زةيَـيَِ: ْـإ ْـاْو     يةوباضةوة ظؤض قػـةش نطزٕء غةضةجناّ طوتــو:  
 َوسةؾنةز، َةظةب َةظةبو ؾـافيعو، ٖيهو زيهـة ْاْاغشن!

وٕ، بؤية ية زووتويَو وتاضةنةَسا، ويَطِاش ٖةْسيَو ظؤض ثآ ْاٖةم بو قػةناْيِزياضة َٓيـ 
 ٖتسةوة. ...قػـةوباؽ يةباضةش ططْطو ظاْػـيت ؾـةضعيوء

بؤ َاَؤغـتا، ْـة ْـإ     سوضَة:ية وةيَو قػةناْو ئةو َاَؤغـتايةزا طو:: ويَطِاش ضيَعء 
ٖةبو ؾـافيعيية!  تةْيـا ْاْو طةْـُةو، ْة زئ تةْيـا زيين َوسةؾنـةزة، ْة َةظٖةبيـ تةْيـا َةظ
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بةيَهو ويَطِاش طةمن زاْةويًََـةش زيهةف ظؤضٕ، نة وةى ْإ يإ ية دياتو ْإ زةخوضئَ، ضِةْطة 
ية ٖةْسيَو ومَتإ طةمن ٖةضْةنيَٓطآ، بؤ ويَٓـة: تةْيا بطْر يإ ٖةضظٕ يإ طةظنةؾـاَو، يـإ   

 غؤٕ. ...ثاقًــة

ز "قًو اهلل عًية وغًِ"، بـةيَهو  نة ٖيو خواية ْةى ٖو َوسةؾنة –ٖةضوةٖا )زيـٔ(يـ 
(ش ثيَسةيَئَ، ٖو َوسةؾنةزة "قًى اهلل عًية ش١ٓضِيَبـاظو ثةيطِةوييهطزٕ ية ئيػالّ نة غوْٓةت )

وغًِ" بةمَّ ويَطِاش ئاييٓـو ٖةمء ضِاغتء غاةء زةغـتهاضيو ْـةنطاويو ئيػــالّ، طـةييَو     
اييٓـــةناْو دوويةنــةء دــؤضة ئاييٓـــو زيهــةش ْاضِاغــت، يــإ طــؤضِضاويـ ٖــةٕ، وةى: ئ 

 ْةغطِاْيو، نؤَؤْيـعّء ناثيتـاييعّء غـيهؤمضيعّ..

ــطِاش  ــةضوةٖا ويَ ــةبوٖ ــةٕ، وةى:   َةظٖ ــةبيَهو زيهـــةف ٖ ؾــافيعييـ، نـــةْس َةظٖ
ــاييهيو،  ـــو، َ ــةييوسةْةفي ــاظيو )سةْب ــسيو، ئيب ــةضيو، ظةي ــو ٔإباضععٞ، دةعف (، ظاٖريي

 :طو:(، ثاؾـإ اعاٖرٟ)

ـــةواياْيـ   ــاو ثيَؿ ــوْٓةت     ظاْ ــإء غ ــة قوضئ ــةض ي ــإ ٖ ــةناْو خؤي ــةَوويإ َةظٖةب ٖ
ٖةيَٗيَٓذاوٕ، دطة ية قوضئإء غوْٓةتيـ، قػةء بؤنووٕء َةظٖةبو ٖيس نةؽ بـة خـوزش   

 ئيػالّ زاْاْطشَ. بةيَهو ٖةَووش تيَطةيؿـتين ئةواْة يةباضةش زيٓـةوة، ْةى خوزش زئ!

ووْهطزْـةوةناْو َٓيـإ ثيَدـؤف    ٖةيَبةتة ٖةغتيؿِ نطز نة ئاَازةبووإ بةطؿيت قػـةء ضِ 
 بووٕ.

 نءبووْـةوةي طزاواْـي بشووتٓــةوةي ئيضــالَيي ية عــاري صــةقش :

(زا، ئةو َاَؤغتاياْةش نة َايَةناْيإ ية)غٓة( بـووٕ، بـة بـآ    27/9/1988ية ضؤشش: )
ــة    ــة ئيَُ ــصنطزٕ ب ــازاضيوء ضِاويَ ــافيعيو   -ئاط ــةَعةء ؾ ــعش س ــةضزووى ٖيَ ــاضش  -وةى ٖ بطِي

ةوةيةنو فطاوإء ططْطيإ زابوو، نة وةى نؤْفطِاْػيَو يـإ نؤْططةيـةى وابـوو، يـة     نؤبووْ
 ، ية ؾاضش )غـةقع(.ثةيوةْسييـةناْساْووغيٓطةش 

ييَيـإ ْيطةضإ بووئ، ية غـؤْطةش ئـةوةوة نـة ظؤض زاواَـإ      ية بٓـةضِةتسائيَُةف نة ٖةض 
ناَيإ ْةٖاتٔ، دطة ية َاَؤغتا ؾيَذ ييَيإ زةنطز، داضيَو بئَ غـةضزاظنإ بهةٕ، بةيّ ٖيس 

www.alibapir.net



 .....................   (   نم كاهيي   ره  وه   بير)ى   هت هم نمن   اهم لو هي ك  هل  هخ ر م هح ند  .......  ...................     

     

 ص 308ط 

7 

7 

 -نة نــةْس ضؤشيَو ية قةيتوونإ يـةمَإ َايـةوة    -واشةيـو "بةضِةػنةت بآ"،  يًطٝفعبسا
ٖةضوةٖا غةضباضةف ئاطازاضيإ ْةنطزبوويٓةوةء ضِاويَصيإ ثيَٓةنطزبووئ، نة ئةو نؤبووْةوةية 

ةوتشنء ْةنووئ، ٖةتا زوايو َاَؤغـتا   ! بؤية ئيَُةف ضِؤشيَو زوانٖتس... نييـةو بؤنييـةء
 ؾـيَذ َوسةؾنةز بةضظجنيو، ْاَةيةنو بؤ ْاضزئء يةغــةض زاواء زانؤنيــو ئةو نووئ.

زياضة ٖةْسيَو ية َاَؤغتايةناْيـ بةض ية نووْو ئيَُةوَاْإ، ويػـتبوويإ نؤبووْةوةنـة   
يّ نـاى سـادو   بةبآ بةؾساضيو ئيَُة بهـةٕء، ٖةْـسيَو قػـةش ْاخؤؾـيإ نطزبـووٕ، بـة      

عبسايطػنٔ َـةم َعطوف، ْاغطاو بة )ْؤضغيو( ييَيـإ وةزةْـن ٖاتبووء، بةضططييـةنو باؾو 
ييَهـطزبووئ، بةتايبـةت ية بةْـسة، وة ضِيَططييـإ يـة ئةجناَساْـــو نؤبووْةوةنـة نطزبـوو،     

 بةبآ ئيَُــة.

ية غؤْطةش ئةوةوة نـة    -نة زوو ضِؤشش خاياْسٕ -ئٓذا غةضةجناَيـ نة نؤبووْةوةنة نطا 
ضِابــةضش طؿــيت َاَؤغــتا َــةم عومســإ "بةضِةػنــةت بــآ"، يــة وتاضةنةيــسا ٖــيس بــةمش  
طريوططفتء نةَونووضِييةنإ زاْةنـووء، ظيـاتط باغـو ئـةوةش نـطز نـة اذتُـس هلل سـاٍَء         
ـــإ       ـــاضزوةء زيَي ــةيإ ْ ــيـ ْاَ ــة زةضةوةش ويت ــةيَهيَهو ظؤض ي ـــة، خ ــإ ظؤضباؾ وةظعُ

ٖتس، بؤية َٔ خؤَِ ْاناض بـيين، وةى تـةعبرينطزٕ يـة خـةيَهيَهو ظؤضش      ... ءثيَُاخنؤؾــة
ْاضِاظشء، ثةجنةزاْإ يةغةض ٖةْسيَو ية طريوططفتء ْةخؤؾييةناْو بعووتٓةوةش ئيػـالَيو، 

 وةظعو خؤَإ ٖيَٓايةوةء طو:: ثيَٓاغـةشوتاضيَهِ زاء ويَٓةيةنيؿِ بؤ 

فيت نــاوش ٖـةبووة، نـاوش ْةيبيٓيـــوةء نـووة      ييَٗاتوة نة طط نةغـةَإئيَُة وةى ئةو 
 بؤمش ثعيؿو، ئٓذا نة طةضِاوةتـةوة، ييَيإ ثطغـيوة: ئيَػـتا نؤْـو 

ئةويـ طوتوويةتو: بةخوا بؤخؤّ ٖـيس ْابيٓــِ، بـةيّ زنتـؤض زةيطـوت: ظةضزاييــةى       
زةنــةش )واتــة: ؾــــتيَو زةبــيين(!! َةبةغــتِ ئــةوةبوو نــة ئيَُــة خؤَــإ زةظاْــشن نــةْس  
طريوططفتء نةَونووضِييُـإ ٖةٕ، ْابآ بة قػــةء ْاَـةش خةيَهيَهـــو زووض نـة ئاطايـإ     

 ييَُإ ْيــة، زيَدؤف بشن!

نـة ثيَؿـ     -ٖةْسيَو بطِياضزضإء َةنتةبو غياغو ٖةيَبـصيَطضا   نؤبووْةوةنةؾساية ئاناَو 
 َةنتةبو غياغـو. بةْسةف بووَة ئةْساَو –يةطةٍَ غـةضنطزايةتو تيَهــةٍَء ئاويَتــة بوو 
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 يادي هـى حاجــى جوٖــز ئاشــاى شفــورخـاْى يي ـوذةيــى :

ئةو َاوةيةش نة باضةطاَإ ية)ْـُيَٓذة(ء )بازيٓـاوآ(بوو، ٖـةضوةٖا ثـيَـ     باغيؿةؾاياْو 
ئةوةو زواى ئةوةف، )سادو دوٖط ئاغاش ييَـوشآ( بةضِةػنةت بـآ، نـة َايَيـإ يـة طوْـسش      

ٖاوغـةضش ضِةػنةتييِ )ضِوخػاض خإ( بوو، ٖاوناضء زةغـتباضططيَهو ْـُيَٓذة بوو، وة خايَو 
باؾـُإ بوو ية ظؤض ضِووةوة، خوا ثازاؾـيت بساتـةوة، نـوْهة ثيـاويَهو بةئـةظَووٕ بـووء،       
تيَهةيويو نؤَةييةتييؿـو ظؤضبوو، وة ظؤضداضإ ية ئاَؤشطاضيىء ثيَؿٓياضةناْى بةٖطةَةْـس  

ـ   ةتى َـاززيى و َةعٓـةويى، بةتايبـةت يةطـةٍَ َـايَى ئيَُـةزا       زةبووئ، ويَطِاى ٖـةوٍَ و ٖيُُ
 بةسونُى ْيعيهيـىء خعَايةتيـيُإ. 

  واصــتٓةوةي َاَيةنـامنـإى بٓهــةي ٖي ـشي حةَـشةؼ بء عـاري صـةردةعـت :

ــعش ســةَعةء َايَةناْيؿــُإ طواغــتةوة بــؤ ؾــاضش  12/11/1988يــة ) (زا بٓهــةش ٖيَ
 ْعيه  بوو. –بيتوئَ -فييـةوة، ية زةقنةضش ثؿـسةض غةضزةؾت، نوْهة يةضِووش دوططِا

باضةطاش ٖيَعَإ ية َعطةوتو )سادو ضِةغووٍَ(زا زاْا، نة َاَؤغتايةى بةْاوش )ناى َةم 
غعيس( ئيُاَو بوو، نة نوضِش )َاَؤغتا َةم ضِةػناْو نـاشآ(بوو، نـاى َـةم غـةعيس ظؤض     

نةوة، خوا ثازاؾيت بساتةوة، ٖـةضوةٖا  زضاوغآء ٖاوناضيَهو باؾـُإ بوو، ية ٖةَوو ضووية
ٖةضناّ ية )َاَؤغتا َـةم غـيس ضِةظا(ء )َاَؤغـتا َـةم عبسايػـالّ( نـة يةنـةَيإ ٖـةض يـة          
غةضزةؾتء زووةَيؿيإ ية طوْسش )ؾيوةبطايِ(ش ْيعيو غةضزةؾت َةم بـووٕ، ٖـةضوةٖا   

بةزةؾناْـةوة بـووٕء،    ( نة ئيَػتا )زنتـؤض ْازض(ةو ية تاضاْة، نـةّء ظؤض نطيـُيإناى )ْازضش 
 يةطةيَيإ ٖةبوو، يازش ٖةَوو ميةنيـإ بةخيَـطبآ. خيَعاْيؿـُإتيَهةيويو 

غةضزةؾتيـ ظؤض خةّء َؿووضيإ بؤ زةخواضزئ، بةتايبةت ية  طةجنيَهـوٖةضوةٖا نةْس 

ٟ غـةضةتاش زاَةظضاْـسْو بٓهــةش ٖيَـعةوة، نـة نـاى )       ٞ  ذلُعٛد  شعًُٝا٢ْ (ء نـاى ) ابراُٖٝع

يةْيَواْياْـسا ظؤض زيـاضبووٕ، خـوا     عظُٝعٞ(  ذلُعد٣ (، بطاش ضِةػنةتيو َاَؤغتا )َةم عظُٝٞ
  ثازاؾتيإ بساتةوةء يازيـإ بةخيَـطبآ.
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 ىاردىـي كـاك عةلــي ديََََََََََََََرةيــي بؤ رِاىيــة 

 بة كـاري حيـسبييء طيـراىيء لةشــيََََََََََََََدارةداىي لةاليةٌ رِذيََََََََََََََنــةوةء، 
 ـةيـدا، كة ٍــةوالَي لــيََََََََََََََدابووكوشــتين عومــةري بـراو لة تؤلَ

 

( داػعععٌئيَُــة عازةتـــُإ وابــوو بــةئ بــةئ بطايــةى يــإ ظياتطَــإ زةْــاضزةوة شووضآ ) 
 بةَةبةغيت طةيـاْسْو ٖةواٍَء زةْطوباغو خؤَإء، وةضططتٓـو ٖـةوايَو ْاوةوةف.

ٍ  عًعٞئيسش ئةوةبوو داضيَهيـإ ناى )  ( نـة خـةيَهو طوْـسش )زيَـطآ(ش زةقنـةضش     رشععٛ
ثؿـسةض بووء، ثيَؿُةضطةيةنو ظؤض طوضزء طـؤٍَء زيَػـؤظ بوو، نووةوةء يةويَـ نووبووة 
َايَو بابـِ ية ضِاْيــة، عوَـةضش بطاّ ٖـةوايَو يـيَسابوو طريابووء يةغــيَساضة زضابـوو، "خـوا    
يَيو خؤؾبـآ"ء بة ؾةٖيسش وةضططتبـآ. ئيَُـةف نـة ٖـةواَيو يةغـيَساضةزضاْو نـاى عـةيو        

ٕ بيػـتء، زواش ئةوةش ثـاف يَيهؤيَيٓــةوة بؤَـإ غـاة بـؤوةء ئيػـجات بـوو نـة         زيَطةييُا
(زا وةى ؾـووضِاش ٖيَع، بطِيـاضش تؤيَةغـتاْسٕ   3/5/1989عوَةضش بطاّ بةططتـو زاوة، ية )

)قكـام(َإ ية عوَةضش بطاّ زاو، َةفطةظةيةنُإ ْاضزو ناضةنةش ديَبـةدآ نطز، زايـوء  
اضِاززةيةى زيَيـإ فةضاَؤؾيو بؤٖاتء بطيٓيـإ غاضِيَص بوو. بابء نةغوناضش ناى عـةيييـ ت

ؾاياْو باغيؿة ئةوغانةء ئيَػتاف ٖةْسيَو نةؽ يةنيَو يةوؾتاْةش نة ية بةْسةيإ بة ضِةخٓـة  
 زةططت، ئةو َةغـةيةيةش تؤيَة وةضططتٓـةوة بوو: ئيٓػإ نؤٕ زةبآ بطاش خؤش بهـوشآ !

 َٓيــ ية وةيَسا زةيَيَــِ:

بيَطوَإ بطِياضزإ بؤ نوؾتين بطاش خؤت، ؾتيَهو يةنذاض قوضغة، بةتايبـةت نـة    :يةكــةم 
( بـوو،  1968عوَـةضش بطاؾِ ئةوناتة تاظة زةطةيؿـتآ، نـوْهة يـةزايهبووش غـايَو )    

ٞ واتة: ئةوناتة تةَةْو بيػـت غاٍَ بـوو! بـةمَّ بيَطوَـإ نـاى )     ضغـوٍ(يـ بـطاو    عًع
اضزبووَاْـةوةء، ئةوناتـة ئيَُـة وةى قيـازةء     ثيَؿُةضطةَإ بـوو، بـة نـاضش سيـعبييـ ْ    
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ؾـووضِاش َٖيعش سـةَعةف نةغـوناضو خـوئَ ئةغـتييَن بـووئ، بؤيـة ْـةزةطوجنا يـةو         
 َةغـةيةية بيَـسةْـن بشن.

ئيَُة بطِياضةنةَإ وةى ئةجنووَةْو ضِاويَصش ٖيَـعش سةَعة زابوو، بةيَـآ ئةطـةض خـؤّ    :دووةم
ياضةنـة ْةزضابايـة، بـةيّ خؤيؿـِ قةْاعـة: وابـوو نـة        قةْاعة: ثيَيٓـةبوواية، ضِةْطة بطِ

، واتــة: ْـةفؼ بـة ْـةفؼء،     ايععُا٥د٠  ژۇئ     ...ڭ  ڭ... ژ  ئايـةتو:

واتة: ٖةضوةٖا ية  ،ژۈ    ...ڭڭڭ  ۇ   ۇۆژ ئايـةتو: 
 ديَبـةدـآ بهةئ....تؤيَةغـةْسْةوةزا شياْتـإ ٖةيـة

ثيَِ واية ئةطةض غةضوغـيٓة غاة بٔ، ئةو ٖةيَويَػــتةش بةْـسة ٖـو ئةوةْيـة بهطيَتــة       :سيَيةم
َايـةش عةيتء ضِةخٓة، ض بة ثيَوزاْطو َوغًَُاْةتيوء ثابةْـسيو بـة ؾـةضيعةتةوة، ض بـة     

 ثيَـوزاْطو نوضزايةتيـوء ْيؿـتيُاْجةضوةضيو!

ةبييــة وةبريزيَٓيَتـــةوة، نـة    بؤية ضِةخٓة ييَــطريامن بـةو ٖؤيــةوة، ئـةو زيَـطِة ؾـيعطة عةض      
 ؾاعرييَو َةزسو ٖؤظةنـةش خؤش زةنـاتء زةيَـآ:

َّٕ شعٝٛفِٗ  َّ فًعٍٛ َٔ قبعرام ايهتعا٥ب  العٝب فٝعِٗ غٝعر َأ ٗٔعع  بب

واتة: ٖؤظةنةّ ٖيس عةيبيـإ ْيــة ئةوةْـسة ْـةبآ، نـة اؿـَيطةناْيإ بـةٖؤش دـةْـنء        
 ؾـُؿـيَط وةؾاْسْو ظؤضةوة، ثانــاوْةوة!

ياضة نةغيَو اؿـيَطةنةش ٖيَٓـسة وةؾاْسبآء ؾـةضِش ثيَهــطزبآ، ثانـابيَتةوة، َاْـاش    ز
 واية دةْطـاوةضش بافء ئاظايـة.

بةنوضتو: ؾاعريةنة ويػـتوويةتو بًَآ: طةٍء ٖؤظةنـةش َٔ، عةيبيــإ ٖةض ئةوةية نـة  
 دةْطاوةضش باؾـٔء ئــاظإ.

ٞ ية خواش بة بةظةيو زاواناضّ نـاى )  ٍ  عًعع زيَطةيـو بـة ؾـةٖيس وةضططتبــآء يـة       (رشععٛ
)عوَـةض باثـري(ش بطاؾِ خؤف بووبـآء، ئـةو غــعازإء تؤيَـة ييَوةضططتٓـةوةش، بووبيَتــة       

(ش تاواْةنةش، نوْهـة ثيَ ةَبـةضش خوا "قـًو اهلل عًيـة وغـًِ"    نسعار٠َايةش غـطِاْةوة )
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ٚال تسْعٛا ٚال تكتًعٛا   تباٜعْٛٞ عًع٢ إٔ ال تععرنٛا بعاهلل ظع٦ّٝا، ٚال تصعرقٛا      }فةضَوويةتو: 

 ژڃ         ...ٻ  ٻ  ٻ ...ژقعرأ اآل١ٜ ايتعٞ أػعمت عًع٢ ايٓصعا٤:    -أٚالدنِ 

ٔا ٚ٘ف٢ َٓهعِ، فخدعرٙ ع٢ً اهلل، َٚٔ أصعاب َٔ  يعو ظعع٦ّٝا، فعٛقعب بع٘،      – ايعُُتشٓع١ َُع َف
ٕ ظعععا٤ غسعر   فٗٛ نٓسععار٠ ي٘، َٚٔ أصععاب َٔ  يو ظ٦ّٝا فصعتعرٙو اهلل عًٝع٘، فٗٛ إىل اهلل، إ

 َتسل عًٝ٘. {ي٘، ٚإٕ ظعا٤ عمبعع٘
( زةطيَطِيَتـةوة  عبعاد٠ بعٔ ايصعاَ   واتة: طثيَ ـةَبةضش خوا "قًو اهلل عًية وغًِ" وةى )

يةناتو وةضططتين ثةيـُاْو يةنـةَو يـة ٖـاوةيْو يـةمش عةقةبــةزا، فـةضَووش: ثةيــُامن        
نــةٕ، وة ظيٓــا ْةنــةٕ، وة ثيَــسةزةٕ نــة ٖــيس ؾــتيَو ْةنةْــة ٖاوبةؾــو خــوا، وة زظيــو ْة

ئةو ئايةتـةش خويَٓسةوة نة ثةيـُاْو ية ئافطةتإ وةضططت: طٖةضنات  –َٓسايَةناْتإ ْةنوشٕ 

(ص، ايعُُتش١ٓ(ية ية غووضةتو )12ص طنة ئايةتو شَاضة )... ئافطةتاْو بطِوازاضٕ ٖاتٓــة مت
ٖةضناَيَهتإ طوْاٖيَهو  ئٓذا ٖةضناَتإ ثةيـُاْةنةش ديَبـةدآ نطز، ثازاؾيت يةغةض خوايةو

ــةض  ــةنطز، ئةط ــازا  –يةواْ ــة زْي ــطِاْةوةش     -ي ــةوةء غ ــةش ثانبووْ ــةوة َاي ــعازضا، ئ ــو غ ثيَ
بؤش ثؤؾو، ئةوة يـة   -ية زْيازا –طوْاٖةنةيةتو، وة ٖةضنةغيَو طوْاٖيَهو يةواْة نطزء خوا 

 زةزات.قياَةت عايسش خوايـة، ئةطةض ويػـيت ييَيسةبووضشَء، ئةطةض ويػتيؿــو غعاش 

نءبووْةوةيةى بء ضانضــاسييهــزدٕ ية ْي ـو بشووتٓــةوةداى  ٖــةوَيـــنإ بـء بــة    
 الِري نا بزدْــي :

(زا ئيَُة ئةواْةش نة ضةخٓةء طًةييُإ ٖـةبوو يـة سـاٍَء    1989ية ْيوةش يةنـةَو غـايَو )
نؤبووْةوةيةنُإ بةَةبةغيت وةظعو بعووتٓةوةء، ؾيَوةش بةضِيَوةبطاْو ناضوباضةناْو، نةْس 

زؤظيٓةوةش ناضةغةض نطزٕ، ئٓذا يةواْة: نؤبووْةوةيةنُإ ية غةضزةؾـت نـطز، ئةواْـةش    
 يةو نؤبووْةوةيةزا بةؾساضبووٕ، وةى بيَتـةوة يازّ دطــة ية خؤّ، ئةواْـة بووٕ:

 َاَؤغتا سػٔ بابهط -1

 ناى َةم ؾةضيف )ؾةٖيس(.  -2

 َاَؤغتا عبسايكازضش بطايةتيو. -3
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 َةم غـةيـُإ.ناى  -4

 ناى دةَاٍ ئةػنـةز ؾاضباشيَطِيو )ؾةٖيس(. -5

 َاَؤغتا َةم ـةؾنـةزش ضاظيو. -6

 ناى دةَاٍ ئةؾطةف قاضِةَاْيـو. -7

 ناى َةم ئةَشن/ دٗـاظ. -8

 ناى َةم عةيو غةضطةيَوويو )ؾةٖيس(. -9

 َاَؤغتا عبسايطسيِ فطز.  -10

 َاَؤغتا نطيَهاض )جنِ ايسئ فطز(. -11

 

ية)ثانػـتإ( بـوو، داضوبـاض بـة غـةفةض زةٖاتـةوةء غـةضزاْو         نة ئةَيإ ئةو غايَة َـايَو 
ــةت      ــةوة، بةتايب ــسا نؤبووبووْ ــةوةيإ تيَ ــاْو بعووتٓ ــة ٖيَعةن ــطز، ن ــةناْو زةن ئؤضزوطاي

 ئؤضزوطاناْو: زظيَـو، باضاَاوا، ناَيـاضإ، زيًََـعة.

ؾــاياْو باغيؿـــة َــٔ ض يــةو نؤبووْةوةيــةزا، ض يــة نؤبووْــةوةناْو زيهــةزا، ٖــةضزةّ 
ساططييِ يةغةض نانػاظيوء ْةٖيَؿـتين نةَونووضِييةنإ زةنـطز، بـةمَّ يةطـةٍَ ٖـةبووْو     ثيَ

ثيَؿٓياضء زاواناضيو شَاضةيةى ية بطاياْسا، ٖةضطيع يةطـةٍَ يـيَه اظإء َـاٍَ ديـايو ْـةبووّ،      
خـوا زةضووش خيَـطش    -نةنو يةو نؤبووْةوةيـةزا بـة ظةقيـو بيٓيُـإ نـة َاَؤغـتا نطَيهـاض        

زةيةوآ وةظعةنة بة باضش ييَه اظاْسا بةضآ، خؤيؿو  –، نة ئيَػتا ية ْةضوير طرياوة ييَبهاتةوة
زاْابوو بة بةضثطؽ، بة سونُو ئةوةش نة زةتواْـآ ية ثانػتاْةوة ثاضةء ٖاونـاضيو بيَٓيَتـةوة،   
ــةضةظؤضش     ــةش ٖ ــيـء ظؤضب ــاضة َٓ ــووٕ! زي ــاز ب ــو ئات ــةتا بًَيَ خةيَهةنــةاإ بةطؿــيت ٖ

ْةوةنةف، بططة ٖةَوويإ دطــة يـة َاَؤغـتا عبـسايطسيِ فـطز، نـة       بةؾساضبوواْو نؤبوو
يةنيَو بوو ية نةغة ظؤض ْيعيوء تايبةتةناْى َاَؤغـتا نطيَهاض! ضِاَإ يةطةٍَ ئـةوةزا ْـةبوو،   

 بؤية بةثيَويػـتُإ ظاْو، ضِآ يةو ثطِؤشة ْاَؤيـة بططئء ئةو ضِيػـة بهةيٓةوة بة خوضش!
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ٖةيَويَػتةش ئيَُة ْيطةضإ بوو، ية ثانػتاْةوة ْاَةيـةنو بـة    زياضة َاَؤغتا نطيَهاضيـ يةو
ئةْساظةش ْاَيًهةيةنو يةظةّء ظةَهاضيو بةْسةزا ْاضزبوو، نة َاَؤغتا عبسايطسيِء شَاضةيةى 

ٔ ية ميةْططاْو زيهةش َاَؤغـتا نطيَهاض ية ٖيَعش ) (زا زةغتاوزةغـتيإ ثيَـسةنطز،   ايبٓ،عا  سصعع
 ةططت، َٓيـ وةمََيَهِ زايةوة، ٖيهو زيهةش بةزوا زاْةٖات!بةيّ خةيَهةنة بةٖيَٓسيإ ْ

ؾاياْو باغيؿـة يةو ٖةوَيـةش نانػـاظييةزا، دطـة يةواْـةش ْـاوّ ٖيَٓـإ، ٖـةضناّ يـةّ         
 بةضِيَعاْةف ٖـاوضِاء ثؿـتطريَإ بووٕ، بةيّ خؤيإ ية نؤبووْةوةنإ زةثاضاغت:

 

 بآَاَؤغتا َةم ؾيَذ ــةؾنةز بةضظجنيو بةضِةػنةت  -1

 َاَؤغتا َةم ؾيَذ قسيل غـةضطةتيو، ضِةػنةتيو. -2

 واشةيو، ضِةػنةتيو. عبدايًطٝفَاَؤغتا َةم ؾيَذ  -3

 َاَؤغتا عبسايطػنـٔ ْؤضِغو. -4

 َاَؤغتا َةم َةػنووزش ئاظازيو. -5

 َاَؤغتا َةم ئةبوبهـطش قسيكو. -6

 ضووْــة ئيعـتيهاطـي هـي بيضــت ِرؤذةوة :

نـة ْـاوة ْـاوة بهـُة      –ئيَػتاف ٖـةضوا   -نطزبووّ بة عازةت ٖةض ية غةضةتاش تةَةْـُةوة 

ٞ  راغعب (ةوة، نـة بـة نـوضزش )خةيَوةنيَؿــإ(ش ثيَـسةيَئَ، نـة )      ٔإعتعهاف) ( يـة  األصعسٗاْ

شبٌٝ ايتعظعِٝ يع٘،    ع٢ً َٚالزَت٘ ااقبعاٍ ع٢ً ايعع٤ٞ ايعهعٛف:ثيَٓاغـةيسا طوتوويةتو: ط
ص َسعردات أيسعاا    شعبٌٝ ايكرب١ عًٞ عُصذدٚااعتهعاف فعٞ ايععرم: ٖٛ ااستباط فعٞ اي

 .579ايكرإٓ، ص
( يـاْو: ضِوونطزْـة ؾـتيَوء ٖؤططبـووْو بةؾـيَوةش بةَـةظْططتين، وة       عهعٛف واتة: ) 

 ئيعتيهاف ية ؾةضعسا بطيتييـة ية َاْةوة ية َعطةوتسا، بةَةبةغيت ية خوا ْعيهبووْـةوة.
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ـ   و ظؤض زةنـطز، بؤيـة بطِياضَـسا    زياضة يةو غةضء سةزةؾسا ٖةغتُإ بة فؿـاضيَهو زةضووْي
ــادو       ــةوتو )س ــة َعط ــت ب ــو ثةيوةغ ــة شووضيَه ــت ضِؤشةوة، ي ــافيَهو بيػ ــُة ئيعتيه به
ــو    ــة ْعي ــسابوو، ٖــةضوةٖا َايَيؿــُإ ٖــةض ي ضةغــووٍَ(ةوةزا، نــة بٓهــةش ٖيَعيؿــُاْو تيَ

 َعطةوتةنةوة بوو.

زةَـاْهطزٕ،   زياضة ية َاوةش ئيعتيهافةنةاسا، بةؽ بؤ ْويَصة فـةضِظةنإ نـة بـة نؤَـةٍَ    
زةضزةنووّ، وة بؤخؤّ ٖةض غـةضطةضَو ظيهطء ثـاضِاْةوةء قوضئ ـإ خويَٓـسٕء برينطزْـةوةء    

 ضِاَـإ بووّ، ضِؤشاْةف تةْيـا نةْس زةْهة خوضَايـةنِ زةخواضز.

مثــةضِة  -ئٓذـا وةى َاَؤغـتا سةغــةٕ بابـةنطيـ يـة )ٖةوضاظوْؿــيَو(ةنةيسا باغـيهطزوة      
يت زةضفةتيَهو بااإ بؤ ضِةخػـابوو، بـؤ بةخؤزانـووْةوةء    ئةوناتة بةطؿ –( 192، 191)

 تةظنيـةش ْةفؼء َوتـامَء ... ٖتس.

 بيـزةوةرييـةنـي خءعـي َاَءصــتا َةال عــةيـي ئاوةذي يــي :

ئةوناتةش نة ية ئيعتيهافـسا بـووّ، ضِؤشَيهيـإ نـة زةوضش غـةعاتَيهو َـابوو بـؤ ْوَيـصش         
 –نة بة ئةغٌَ خةيَهو طوْسش ئاوةشيَيـة  -م عةيو غٓسؤمَٕ ْيوةضِؤ، طوتيإ: ئةوة َاَؤغتا َة

 ٖاتوةء زةيةوشَ بتبيٓـآ!

َٓــيـ طــو:: نــوْهة يــة ئيعتيهافــساّ، بــا غـــةعاتيَو ئــاضاّ بطــطآ، نــة بــؤ ْويَــصشَ 
ٖاتـُةزةضآ، زةيبيِٓ، بةيّ نة ثيَياْطوتبوو، )ناى عبسايهطيِ قازض خسضةغـووض زةيَآ: َـٔ  

ةمََةنة قةيَـؼ بوو طوتو: ئةوة زةضِؤّء داضيَهو زيهةف نـاوتإ بـة   ثيَُطوت، ئةويـ ية و
 ناوّ ْانةويَتـةوة!(ء ييَُــإ ظويطبوو.

ٍَ نـةْس بطايةنـسا نـووئ بـؤ غـةضزاْو           َٓيـ ثـاف تـةواوبووْو ئيعتيهافةنـةّ، يةطـة
 َاَؤغتا، نة َايَيإ ية ْعيو طوْسيَهو غةضزةؾت بوو، بة ْاوش ) باة(ةوة، ئٓذا نة نووئ

 ثيَُطـوت:
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َاَؤغتا! ٖاتووئ ئاؾتت بهةيٓــةوة، ٖةضنـةْسة ْـةزةبوو تـووضِةف بووبــاش، ئةطـةض       

ڀ   ڀ  ... ژططيـُإ طوتباؾِ: ئيَػـتا بطةضِيَوةء زةضفة: ْيـة، نوْهة خوا فةضَوويةتو: 

، واتة: ٖةضوةٖا ئةطةض ثيَتإ طـوتطا:  ايٓععٛر  ژڤ  ...ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  
 بطةضِيَٓـةوة، ئةوة ظيـاتط َايةش ثانيـوء نانييتـاْة!بطةضِيَٓـةوة! 

بةَمّ َٔ تةْيا طوتبـووّ: يةبـةض ئيعتيهافةنـةّ، ئيَػـتا ْـاتوامنء ثـاف غـةعاتَيهو زيهـة         
 زةيبيِٓ !

ئةويـ طوتو: زةظامنء ئايةتةنةؾِ ئاطا ييَيـة، بةمَّ بة خوا ْـةٖاتبإ، يةطـةيَتإ ئاؾـت    
 ْةزةبووَـةوة!

 ي ضوارةممإ )عسنايزمحٔ( :يةدايهسووْي َٓناَي

(زا خواش بةخؿةض َٓسايَو نواضةَو ثيَـسائ نة )عبسايطػنٔ(ش 4/6/1989ية ضِؤشش: )
نوضَِةء، ؾاياْو باغيؿـة ْاظامن زايهو ضِةػنـةتيو )ضِوخػاض خإ( غهو نةْس َـاْـن بـوو،   

زوايــيـ ؾـــةويَهيإ يــة خةوظنــسا نوضَِــإ بووبــوو، ْاويؿــِ ييَٓــابوو )عبــسايطػنٔ( زيــاضة 
ٖــةضوابوو، ٖــةض ئــةوْاوةاإ ييَٓــاء بــةْاو )َاَؤغــتا عبــسايطػنٔ يؤتــةضيو(ش ؾــةٖيسَإ 
نــطزةوة، نــة يةغـــةض طــطزش ضِةَهــإ يــة تةْيؿــت َٓـــةوة نــوشضا، "خــوا بــة ؾــةٖيسش  

 وةضططتبـآ".

ــء     ـــامن بـ ـــوى بزايةنــ ـــسآ(ى خوعـ ــإ خءعـ ــوا يي يـ ـــِ )خـ ـــِى دايهـ ـــي بابـ ٖاتٓـ
 صـةردةعــت :

(زا "وةى ناى عبسايواسـسش بـطاّ زةيَـآ" زوو غــآ َــاْـن     1989ية نةؾو ٖـاويين: )
ثاف نوشضاْو عوَـةضش بطاّ: با ء زايهـِء خوؾـوء بطايـةنامن، بيَذطـة يـة )ئايؿـة(ش       
خوؾهِ نة ية ضِاْية ية َاَيو ََيـطزش بـوو، ٖـةَوويإ ٖـاتٔ بـؤ غةضزةؾـت، واتـة: بـةثَيو         

   ّ ، عبسايواسـس، أبوبهــط، ابـطاٖيِ، قـسّ خـري، ئيـسش يـة        ضِيعبةْـسيو تةَةْيــإ: َةضيــة
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غةضزةؾــت يــة ْعيــو خؤَاْــةوة خاْوويَهُــإ بــؤ طــطتٔ، زوايــيـ نــة شْـــُإ بــؤ نــاى 
 عبسايواسسش بطاّ ٖيَٓـا، يةطةٍَ َايَو با  ٖةض ثيَهــةوة بووٕ.

ــاى      ــةي ن ــي َةرداْ ــادى  ِرؤَي ــزيين ب ــي دي  ــزادةرى ِرةطيك ــةٍ  ب ـــة ع ــاّ ِرةحيُ َ
 ٕ )لُـن( صـًي ُاْةيـي ية خشَةتهزدْيــنا :صـيـزوا

ئةوناتةش نة ية غةضزةؾت بووئ، ية يةنيَو ية شووضةناْو َعطةوتو سادو ضِةغوويَسا، 
ثريةَيَطزيَهو ْةخؤفء نةْةفت زةشيا، غةضةتا ْةَاْعاْو نيَيـة  بةمَّ ضِؤشيَـو ٖـةض يـةخؤوة    

ـة بيَهةؽءناضة، ئةو )َـاّ ضِةسيُـة ؾـةٍ(ة    ٖاتة زيَِ: تؤ بًَيَـو ئةو ثياوة ثريء ؾـةٍء نةْةفت
ْةبآ نة با  ظؤضش باؽ زةنات  نة ية تةَـةْو مويَتيـسا ضِةفيـلء زؤغـتيَهو ْعيهـو بـووة،       
خةيَهو نوضزغتاْو ئيَـطإ بووة، بةمَّ نة با  ثةضِيوةتـة زةقنةضش بيتوئَء بةضزةضبةْـس بـووة،   

 يةيـةى زابطِاوٕ ! 

يــو يةطــةيَو زاْيؿــتِء، غةضطوظؾــتةش شيــاْو خــؤيِ ئيــسش ئــةوةبوو ضِؤشيَــو بــة وضز
ثَيطَيطِايـةوة، غةضةجناّ بؤّ زةضنةوت، نـة ئـةو ثريةََيـطزة بَيهةغــة نةْةفتـة، ٖـةض ٖـةَإ        
)ضِةسيُـة ؾةٍ(ةنةش بطازةضء ضِةفيكـو نٌ ثةجنا غاٍَ يةَةوبـةضش بابــُة! بؤيـةف ثيَؿـيٓإ     

 بة ئازةَو زةنةوشَ!  طوتووياْة: نيَـو بةنيـَو ْانةوآ، بةمَّ ئازةَو

زياضة ثاؾإ بة بابـُِ ْاغاْسةوةو ٖةتا َاّ ضِةسيِ نؤنــو زوايـو نـطز، نـةْس داضيَـو      
ٍَ بـا  زاْيؿـسنء بريةوةضييـةناْو ضِؤشطـاضش مويَتيــو خؤيـإ زةطَيطِاْـــةوة، نـوْهة          يةطة

 تةَةْيَهـو ظؤضيإ ثيَهـةوة بةضِيَهطزبوو.

يو )بيـت ايككـيس(ش باغـهطزْو َـاّ ضِةسيُـة ؾـةٍ      ئٓذا ئةوةش ييَطةزا َةبةغيت غـةضةن
ــة      ــةنيَو ي ــؤ خــوا غــويَشاواْةش، ي ـــطاْةء ب ــو دواَيَ ــة باغــهطزْو ضِؤيَ ـــة ي ــوو، بطيتيي ب
ثيَؿُةضطةناْو َٖيـعش سةَـعة بةْاوش: نـاى )غـريوإ( نـة ْـاوش خـؤش نـاى )ـُــس(ةو        

و نـاى غــريواْة يـة    خةيَهو ؾـاضش غًيَُاْو بووء ئيَػــتاف يةشياْسايـة، نـة بةضِاغـيت ئـة     
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ٞ َةغةيةش خعَةتهطزْو َاّ ضِةسيُـسا، شَـاضةش ثيَواْـةيو )ايـطقِ      ( يـة خانيَتيــوء   ايكٝاشع
 بيَٓةفػـيوء زيَػـؤظيوء َاْسووْةبووٕء نوٍ ْةبووْسا، ؾـهاْسبوو، نوْهة:

َاّ ضِةسيِ وا زيـاضبوو ٖيس نةؽء خعَيَهو ْةبوو، يـإ ئيَُــة ْـةَاْبيٓشن، واتـة:      8يةكةم
ية ٖيس نـةؽ ْـةبوو، يـة     –دطة ية خواش بة بةظةيو -وإ ٖيس ناوةضِواْييةنو ناى غري

 بةضاْبـةض خعَةتهطزْةنـةيسا!

ناى غريوإ ٖـةَوو دؤضة خعَةتيَهو َاّ ضِةسيُـو زةنـــطز، نوْهــة َاوةيـةنو     8دووةم
ظؤض ظةييًـو غـةضديَطا بوو، زةبوواية ثانيـ نطابـايةوة، ويَطِاش خـواضزٕء خواضزْـةوة   

 ثيَسإ، ؾـؤضزٕ، دٌء بةضفن بؤ ؾـؤضئء طؤضِيـٔ!

ةظاييـةى زةضبـربِآ، يـإ    ٖةضطيـع ية ناى غريوامن ْةزةبيػـت نـة ثطتـةء بؤيَـةء ْاضِ     8سيَيةم
 تةْاْةت باغـو ناضو خعَةتةنـةش خؤؾو بهات!

خوا ية َاّ ضِةسيُة ؾةٍ خؤؾببـآء ديَطـاش بةٖةؾـت بيَـت، وة بـة باؾـ ئ ؾـيَوةف       
 ثازاؾيت ؾـايػـتةش ناى غريوإ غـًيَُاْةيو بساتةوة.

ـ     ةواش وةى بيَطوَاْيؿـِ نة نؤَةيَطــا بة نةغاْو زيَػـــؤظء خعَـةتطوظاضء بيَٓـةفؼء ٖ
نـاى غــريوإ بةضةنةتـــساضء بةختــةوةض زةبــآ، وة ؾايػــتةش بـةظةيوء بةخؿؿـــو خــواش    

: بةخؿٓسةش َيٗطةبـإ زةبآ، وةى ثيَ ـةَبـةضش خـوا )قـًو اهلل عًيـة وغـًِ( فةضَوويـةتو     
ِو( ايبؼععارٟ:    ِو ال ٜورَسعع واتـة: ٖـةض نةغـــيَو     ،2318ٚ َصعًِ:   5997طََعٔ ال ٜرَسع

ْبةض بة خةيَو، بةظةيو بةضاْبـةض ْاْويَٓـطآ، يةميةٕ خواوة. نةواتـة: بـة   بـةظةيو ْةبآ، بةضا
ٖةبووْو نةغاْو بةضِةسـِء خاوةٕ ثةضؤف ية نؤَةيَطــازا، نؤَـةيَطا ؾـايػــتةش بـةظةيو     

 خـوا زةبـآ.
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 ِرووداوي هـى صــةيز ية َش ــةوتـى حـاجى ِرةصــووَيـنا :

 – 197مثـةضِة )  –يـ ية )ٖـةوضاظو ْؿـيَو(ةنةى   ئةو ضِووزاوة نة َاَؤغتا سةغةٕ بابةنط
 باغو نطزوة، ئاوابوو:   -( زا 198

ضِؤشيَهيإ فةقيَيـةناْى َاَؤغتا َةم غـةعيس غـؤبةى سودطةنـةيإ نـة زةضطـاى بةغـةض       
َعطةوتـةوة بوو، ثطِنطزبـوو ية زاض قةيؾهةضيوء غـؤبة غووضغووض بووبؤوة، ٖاتبووٕ بـؤ  

وإ بوو، َٓيـ ٖةض يـة غـةضةتاى تةَةْــُةوة عـازة: وابـووة، نـة       ْويَـصآ، نة ْويَصى ؾـيَ
َةطةض ية سايَةتيَهى ْائاغـاييسا بشن، ئةطةضْا ْويَصةنامن بةثيَى تواْـا بـةضِآء دـآء بةتـةواويو     
زةنةّء قوضِئاْى ظؤضيـإ تيَسا زةخويَِٓ، نوْهة ثيَ ــةَبةضى خـوا )قـًى اهلل عًيـة وغـًِ(      

ََفةضَوويـةتى:   ٍَ َّ ٕا َصًَُش ا َفَكعدا  ط َأ ٘و، َفٔإ ٘ب َصالتو ًبع َُ ٔا َع َب ١ََب  َّ اِيكبَٝعا ٛا ٘ب اِيَعباعدو َٜ ا ٜوَشاَشعبو بب
ٕا َفَصعَدتا َفَكععدا َػععاَب( رٚاٙ ايتعرَمٟ:  َٚٔإ ََٚأْاَذععَض،  ًَعَض   ، ٚقاٍ: سدٜح  سصعٔ.413َأِف

غـيٓةوةى يةغـةضى   واتة: يةنةَشن ؾت نة بةْسة يـة نطزةوةنـةى يـة ضؤشى قياَةتـسا ييَجط    
يةطةيَسا زةنطآ: ْويَصةنةيـةتى، ئٓذا ئةطةض ْويَصةنـةى باف بوو، غـةضفطاظء غـةضنةوتوةو   

 ئةطةضيـ خـطاخ بوو، ثةؾـيَُإء ظياْبـاضة.

(ّ زةخويَٓـسء، ثيَُوايــة ٖـةض يـة     ايبععرٚز ئيـسى ئةوةبوو، ية ْويَصةنةَسا، غــووضةتى ) 

، واتـة:  ژٿ  ٿ  ٿ   ٿ   ٹ   ٹ      ٺ   ٺ  ٺژ ضِناتى يةنةَةوة نـة طةيؿــتُة:   
ئاططى خاوةٕ بًَيَػــة، يةناتيَهـسا نة ئةوإ يةغـةض قةضاغةنةى زاْيؿـتبووٕ. )واتة: نـافطة  
غتةَهاضةنإ يةغـةض يَيـواضء نـةْاضى نـايَة ئاططةنـإ زاْيؿـتبووٕء، تةَاؾـاى ئيُاْـساضة         

ة ئةوآ، غـؤبةنة يةنًَجـةى زاء   غـتةَسيسةناْيإ زةنطز، نة زةغووتيَٓطإ( بةيَآ نة طةيؿـتُ
طــطِو زوونةيَيَهـــى ظؤضى ييَٗـــاتةزةض، زيــاضة بطايــإء فةقيَيـــةناْيـ ناوةضِيَيــــإ زةنــطز  
ْوَيصةنـةّ برِبّ، يـإ مْيهـةّ نـوضتى بهةَـةوةو يـةو نـطِة زوونةَيـة زةضباظيـإ ببـآ، نـة           

غووضِةتةنةؾـِ بـة   َعطةوتةنةى ثطِنطزبوو، بـةيّ َـٔ ْوَيصةنـةّ بـة تَيـطء تـةواويى نـطز،        
ٖةضزووى ضِناتةنـإ خويَٓس، زياضة ية ٖـةَوو ميةنيؿـةوة بووبـوو بـة نؤخــةنؤر! ئيـسى       

 ٖةضنة غـةمَِ زايةوة، ٖةض بابـابوو بةثةيـة ثطِووظة ضِايسةنـطزة زةضىَ!
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ٖةيَبةتـة نة ئيَػـتا ؾاضةظاييِ ية ؾةضيعةتسا ظياتط بووة، ئةو ٖةيَويَػـتةى ئةوناتـةَِ يـةم    
ية، زةبوواية ْويَصةنةّ نوضت نطزبايةوة، بططة ئةطةض ثيَويػـت بهات، زضوغتةء داضى ٖةيَة

 واية فةضِظيــ زةبآ، نة ْويَصةنــة بربِضىَ!

بةَمّ ئةوناتة ئةوةْسةّ يَيعاْيـوةء قةْاعـة: نـؤٕ بـووة واّ ضِةفتـاض نـطزوة، ٖةَيؿـةف        

ٚايتصععٛر أشعععاط ايعُععٌ  ايسٗععِتيَطةيؿــسنء ويَٓــانطزٕ، بٓاغــةى نــطزاضو ٖةيَػـــونةوتة )
 (.ايتصرف
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واٌ ٍاوييــى  ضـةىد بيـرةوةرييةكى ىيَََََََََََََـَ

 3/1/1771ء 1767
 

(ى تةَــةْى ثيَؿــُةضطايةتيى ثــيَـ ضِاثــةضِيٓى 44 – 35ئــةو قؤْاغــة نــة ويَػــتطةناْى: )
(يِ ثيَهسيَٓـآ، نة زوا قؤْـاغى ئــاواضةيىء نـؤضء نؤنبـــاضى     1991دـةَاوةضيى غايَى )

ثيَؿـُةضطةى نوضزغتإ بـوو بةطؿــتى، بةثيَويػـتى زةظامن ٖةيَوةغـــتة يـة ئاغـت       ٖيَـعى 
 ٖةْسيَو ية ضِووزاوء ثيَؿـٗاتةناْيسا بهـةّ:

ــاويٓى: )  ـــى ٖـ ــة نةعـ ــو   1989يـ ــنراوي (ى ْشيـ ــى )خـ ــاْهزدْى دؤَيـ (دا دةصتٓيغـ
 َيـزاوى ى  دواتز  واصـتٓةوةى بٓهـةى ٖي شى حةَـشةى َاَيةنامنـإ بء ئةوى  :

ة نة ٖةض ية غةضةتاوة قةْاعةتـُإ بة زاْيؿسن ية خانى ئيَطاْسا ْةبوو، بةيّ بـاضوزؤخى  ئيَُ
غياغـيى ئيَُةؾــى وةى غـةضدةّ ميةْـة غياغــييةناْى زيهـة، ْانـاضنطزبوو وا بهـةئ،        
ٖةَيؿة يةبريى ئةوةزابووئ بٓهةيـةى يـة غـٓووضى خـانى عَيطاقـسا زابٓـيشَن، بؤيـة ٖـةض يـة          

بٓهةيةنُـإ ية )قوويَة ٖةضَآ(ى ْعيو طوْسى )ؾـيَٓآ( زاَةظضاْس،  (زا1989/ 5َاْطى:)
ثـاف بـووْى بةْـسة بـة ئةْـساَى       -نة زةنةوتة ْيَو غـٓووضى خانى عيَطاقـةوة، زيـاضة ثيَؿـ     

يةبـةض غــةضقايَيى ظؤضى بةْـسة بـة دةويـةء طـةضِإ بةغــةض َٖيعةنـاْى          –َةنتةبى غـياغيى 
ٖتس، نة ْةّ زةثةضِشاية  ...و ية َيواْإء نؤبووْةوةء وتوويَصزيهــةء ئؤضزوطاناْساو ثيَؿـواظي

غةض ناضوباضى َٖيعء وضزةناضييةناْى بٓهـةء ثيَؿـُةضطة، زاواّ يـة بطايـإ نـطز، نـة يـةْيَو        
خؤياْسا يةنيَهى زيهة بهةْـة بةضثطغى ٖيَـع، َٓـيـ وةى غةضثةضؾـتياضء َؿـووضخؤض ٖـةض      

ى سادى ضِةغـوويَسا نؤبووْةوةيـةنى طؿـتيى ٖيَـع     يةخعَةتياْسا  ، ئيسى ئةوةبوو يةَعطةوت
نطا، ناى َةم ؾطيف سػـشن )ؾـةٖيس( بةفةضَاْـسةش َٖيـع ٖةيَبـصَيطضا، بـةَمّ زواتـط ثـيَـ         
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نطزْةوةى بٓهةى )قوويَـة ٖةضَآ( نؤبووْةوةيةنى زيهةَـإ نطز، َاَؤغتا سةغةٕ بابةنط، 
 ةى )قوويَة ٖةضَآ(ى زةنـطز.نطاية فةضَاْسةى ٖيَـع، ضِاغتةوخؤف غـةضثةضؾـتيى بٓهةن

ؾاياْى باغيؿـة ئـةو بٓهةيـةى )قووَيـة ٖـةضَآ(َإ ثـاف ئـةوة زاَةظضاْـس، نـة خـؤّء          
ؾـاْسَيو ضِاغتةوخؤ غــةضزاْى ٖـةضناّ يـة ) يةنيَتيــى ْيؿـتيُاْيى(ء )سيعبـى ؾـيوعو(ء        
)سيعبـى غؤؾياييػـت(َإ نطزء، ية ْعيهـــةوة ييَُـإ سـايَى نــطزٕ، نـة ئيَُــةف وةى       

ــةّ ضِاغــتيية   ٖ ــةو زةقنــةضة، بؤيــةف ئيَػــتا ئ ــة ئ ــةباء ٖاونـــاض، زيَيٓ يَعيَهــى نوضزغــتاْيى ت
زةخةَـةضِوو، نوْهة بةٖؤى ئةو بٓهةيـةء دـُودوٍَء نامنييةناْـُاْةوة، يةو ْاونةيةزا، 
زواتط يةطةٍَ يةنيَتيـسا نيَؿـةَإ بؤ زضوغت بوو، ٖةتا طةيؿــتة خوزى َاّ دةمٍء َاَؤغتا 

 اْيـ "خوا ييَى خؤؾبـآ"، وةى زواتط باغى زةنةئ.َةم عومس

ئٓذا ثيَويػـتة ئةوةف بطوتطآ، نة طواغتٓةوةى بٓهةى ٖيَـعى سـةَعةء، ثاؾـإ ٖيَـعى     
ئاظازيوء َايَةناْيؿُإ بؤ )خـسضاوآ(ء ْيؿتةديَبووْــُإ يـةوآ، ٖـةضوةٖا زضوغـتهطزْى      

يّ ٖـةتا ثـاييعيَهى زضةْطـى    ٖتس، ٖةضنـةْسة ية ٖاويٓسا زةغتى ثيَهـطز، بـة   ... َعطـةوتء
 خايـاْس.

زيـاضة بةض ية نووْى ئيَُـة بؤ زؤيَـى )خسضاوآ( ئاوةزاْيو ييَٓـةبووء، طوْسى )خسضاوآ( 
( َـايَى خؤَـاْى   100ئيَُـة بٓياتـُإ ْا، نة زوايى خـسضاوآ قةيَـةبايَ  بـوو، زةوضى غـةز )    

 ييَبــوو.
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ـس ماو   جــةاللءشـةرداىكـردمناٌ بؤ الى بةرِيَََََََََََََـَ
 يةكـةمـني ديـدارماٌ ثـيََََََََََََََكــةوة

 
(زا بةبؤْةى طةضِاْـةوةى يـة ٖةْـسةضإء بةَةبةغـتى يةنـسى      1989ية نةؾـى ٖاويٓى: )

ْاغـشنء ثَيـو ئاؾـٓابووٕ، وةى ؾـاْسَيهى بعووتٓـةوة، غـةضزاْى َـاّ دةميــُإ نـطز يــة          
 قاغـُةضِةف، نة ئةونـاتة غـةضنطزايةتييإ يـةويَبوو.

 ؾاْسةنةى ئيَُـة دطـة ية خؤّ، ئةّ بةضِيَــعاْة بووٕ: 

 َاَؤغـتا َةم َةػنـووزى ئاظازيو. -1

 ناى َةم غـةيـُإ. -2

 َاَؤغـتا سةغةٕ بابةنط. -3

 َاَؤغـتا َةم ضةغـوصن ظةْطـأل. -4

ٖةيَبةتــة ئيَُــة بــة َةوعيــسى ثيَؿــوةخت نــووبووئ، غــةضةتا فــةضَوويإ ييَهــطزئ بــؤ 
منيَؿةيى، نة ثيَـسةنآ ؾويَٓى ثيَؿواظيى َيواْـإ بووبـآ، ئٓذـا    شووضيَهى تؤظيَو فطاوإء

نة نوويٓـة شووض، بيٓيُــإ شَاضةيةى )َةم(ف زاْيؿــتووٕ، نـة بـة َةظةْـسة "وةى نـاى     
( ئةطةض ظيـاتط ْةبووبٔ نةَ  ْـةبووٕ، نة ية ْيَواْياْسا 20َةم غـةيـُاْيـ زةيَآ" بيػــت )

 ٖةضناّ يةواْـة ٖةبووٕ:

 َؤغتا َةم ئةػنةزى وةضتـى، نة ئةوناتة بةوة ْاغـطابوو َاضنػــيية!َا -1

 ناى َةم ْةدِ. -2

 َاَؤغـتا َةم سوغئَ ؾـاضةغتيَٓى. -3

 َاَؤغتا َةم قازضى نـوضِى َاَؤغتا َةم ضِةغـووصن ؾاضةغتيَٓيى ضِةػنةتيى. -4
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 َغــتوَِز : ي ضـةَيـهزدْـى َـةال ئةمحـةدى وةرتـى  بة بـةْنةى دروصـتسووْى 

نة َٔ سةظّ  -ثاف ئةوةى زاْيؿتشنء بةخيَطٖيَٓإء ناىء نؤْى نطا، َاَؤغتا َةم ئةػنةز 
بة ناضةى ْةزةنـطز، نوْهة ْاوى بة بيَـسئ )ًَشـس( ضِؤيؿـتبوو وة تـواْر و تةؾةضيؿـى يـة       

يةنػةض ضِووش نطزة َٔء، زةغتى بة طًـةيى نطز، نـة بؤنـى زيــاض ْـشنء       -ئيػـالّ زةزإ 
 ةضزاْى ْانةئ !غـ

َٓيـ خـواخواّ بوو يةطةيَى تيَهٓـةطرييَِ، نـوْهة ئاَاجنةنـةَإ غـةضزإء بيٓيٓـى َـاّ       
ٍَ َـةم ئةػنــةززا، نـة ثيَؿــ  بيٓيبـووّء زةَٓاغــى،          دـةمٍ بوو، ْةى ؾةضِة قػــة يةطـة

غـياضيإ ئةوناتة ئةو َاَؤغـتاياْةى يةطةٍَ يةنيَتـى بووٕ، يةْيَو خةيَهسا بةطؿـتى ْيؿاْةى ثط
( زيٓـاض  75يةغـةض بوو، بةتايبةت يةْيَو ئيَُةؾـسا، وابـاوبوو نة يةنى َاْطاْة سةفتـاو ثيَٓر )

 وةضزةطـطٕ، ٖةضبؤيةف نةغـاْيَو ثيَيـاْسةطوتٔ: َةمى سةفتـاو ثيَٓذيـى!

بؤية بةنــوضتىء بـة ْابةزيَييــةوة ثيَُطـوت: َاَؤغـتا! زيـاضة زةضفـة: ْـةبووةء نـاضى          
 ٖةبووة!  ثيَويػـت ّ

ئةويـ ٖةض يةغةضى نـووء طوتــى: ئـاخط زةبــآ خـةَيو يـة ئيَُــةى َـةموة، فَيـطى          
 بطايةتيـوء ْيعيهيـوء ٖاَوؾـؤى يةنسى بزن.

ٍَ ضِيَبــاظى            َٓيـ طـو:: ئـةوة ضِاغــتة، ئةطـةض َاَؤغـتايإ ضِاغـتء غـاة بـٔء يةطـة
نةّءنووضِيــُإ ظؤضةء يـة    ثيَ ةَبـةضء ئيػـالَسا ضِاغـت بهـةٕ، زةبآ وابٔ، بةمَّ ئيَُةف

 ئاغـتى ثيَويػــتسا ْيشن!

 ئةويـ طوتى: ْةخيَـط واْيــةء ٖةضطيـع )َةم( خـطاخ ْابآ، َةم ٖةَوويـإ نـانٔ!

َٓيـ طو:: ئاخـط نـؤٕ وايـة! خـؤ َـةم َةمئيهــةت ْـشن، بـةَيهو ئـةواْيـ نـاىء          
ايـاْى بافء غاة، نة يةباضةياْـةوة  خطاثيـإ ٖةية، ئةزى ئةوة ْيـة خوا ية قوضئاْسا ويَطِاى ظاْ

  ژمج ...مب  ىب  يبجت   حت  ختمت  ىت  يت... ژ  زةفـةضَوآ:
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واتـة: خـوا ئةواْـةتإ نـة ئيُاْيـإ ٖيَٓــاوة بةضظزةناتـةوة، ئةواْـةى ظاْياضييـإ           ،ايعُذاديع١ 
، بةٖـةَإ ؾـيَوةف يةبــاضةى ظاْايـــاْى     -بـةضظيإ زةناتـةوة    –ثيَـسضاوة، بة نـةْسإ ثًــة   

 ،األعراف ژائ  ...ڭ ڭ  ۇ    ...  ژ خطاخء زةغةيَـةوة، فةضَوويـةتى: 

ک   گ  گ    ... ژ: واتة: ويَٓـةى وةى ويَٓـةى غــةفن وايــة! وة فةضَوويــةتى    

 واتة: وةى نةض واية، نة بـاضة نتيَبـى ٖةيَططتـوة !  ،اجلُعع١ ژڻ     ...گگ   

ئةويـ بة تووضِةييةنةوة زيػـإ زووباضةش نطزةوةء طوتـى: ْةخيَـط ٖيس َةميةى خـطاخ  
 ة!ْيـة، ئةوةى خـطاخ بآ َةم ْيــ

َٓيـ طو:: ئاخط بآقةظابى! نـؤٕ َـةمى خـطاخ ْيـة، ئـةزى ْابيٓــى نـة )غـةززاّ(         
نؤبووْةوة بة َةميإ زةنـاتء فـةتواى ٖةَيـةيإ ثَيـسةزات، نـؤٕ ٖـؤَيى نؤبووْةوةنـة يـة         

 َةْسيـالٕ )َيَـعةضإ( غـجى زةنآ، زةيَيَـى بيَػـتاْى ثةَؤيـة !

 طوتى: ئاخـط ئةواْة َـةم ْشن! 

 ية تؤ ظياتط خؤيإ بة َةم زةظأْ، بةيّ بةيَـآ َةمء ظاْاى ضِاغتء غاة ْشن، طو:: واهلل
نوْهة َةمء ثيَؿـةواى ضِةغـةٕ، ٖةضطيع ئاَازة ْيـة، ببيَتة ثاؾـهؤى ضِشيَُيَو يإ سيعبيَهـى 
بيَسئء غـتةَهاض، نـوْهة نةغــَيو بةضِاغـتى َرياتطــطء دَيطــطى ثَي ــةَبةضإ )عًـيِٗ        

ٚإٕ  ط...ٚإٕ ايعًُعا٤ ٚرث١ األْبٝا٤( بـآ، وةى ثيَ ـةَبةضَـإ فةضَوويةتى: يصالّٚا ايصعال٠
َٚرَ،ثعٛا ايعًعِ، فُعٔ أػعمٙ أػعم ببشعظ ٚافعرص         األْبٝعا٤، يعِ ًُا، ٚإْ،ُا  َٛرٔ،ثعٛا دٜٓاًرا ٚال درٖ ٜو

ــى   ، 2682،ٚ ايتعععرَمٟ: 3641أبععٛداٚد:  ــإ َرياتططاْ ــإ ظاْاي ــةضوةٖا بيَطوَ ــة: ٖ وات
ثيَ ـةَبةضأْ، ثيَ ةَبـةضاْيـ زيٓاضء زضةّ )ظيَـطِ وظيو(يـإ، بـةَريات ديَٓةٖيَؿـتوة، بـةيَهو      

 ظاْياضييـإ نطزؤتة َريات، ئٓذا ٖةضنةغـيَو وةضيبططآ، بةؾيَهى طةوضةى ثيَربِاوة.

بةيَآ نةغى ئاوا، بةضْاَةء ضِيَباظةنةى، عيعظةتـى ثيَسةبةخؿـآء ثاؾـهؤيةتيو يـة خـؤى      
 ة!ْاوةؾـيَٓتـةو
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ئةويـ بة ٖةيَهووْيَهى ظؤضةوة بة زةْطى بةضظ طـوتى:ئةوة تؤ َةبةغتت ئيَُةية، ئيَُة بـة  
 ثاؾـهؤء نًو زةظاْـى!

َٓيـ طو:: َٔ بةطؿـتى قػـةّ نطزوةء ْاوى نةغـِ ْةٖيَٓاوة، بـةيّ وازيـاضة تـؤ ئـةو     
ضة واى، ثةْسةت بةغـةضزا نةغـجيوة نة زةيَـآ: )ٌَ بةقوضِ بؤخؤى يـةخؤى زةطـات( وازيـا   

 بؤية قػـةنامن زةبةية غــةضخؤت!

ئةويـ ئةوداضة ويػـتى بة َةميةناْى زيهـة طةيةنؤَةنآ ية زشّ زضوغت بهـات، بؤيـة   
 ضِوويهطزة َةميةنــإء طوتى: َةميٓـة! ئةو ٖةَووتإ بة ثاؾـهؤ زةظاْآ!

َٓيـ طو:: ضِةفيكإ بؤخؤت ظؤض َةنة! َـٔ باغـى نةغـِ ْـةنطزوةء بةطؿـتى قػـةّ       
 نــطزوة!

 ئيسى يةوناتة َاَؤغـتا َةم سوغئَ ؾـاضغتيَٓيى ٖةيَػـاء طوتى:

ئةؾـٗةزوبيًال َةم ئةػنـةز! تؤ ؾـةضِ بة َاَؤغتا عـةصن زةفطؤؾى، ئةطةضْا ئـةو بةطؿـتى   
قػةش نطزوةء زةيَآ: َةمف وةى ٖةض خةيَهيَهى زيهـة، نـاىء خطاثيـإ ٖةيـةء ضِاغـتيـ      

 زةنـات.

نة بةتةَةٕ بوو، ضِيؿيَهى غـجيى ٖةبوو، ٖةيَػاء طوتى: ئـةضىَ   ئٓذـا َةميةنى زيهةف
ئةوة نييــة! َةدًيػةنةتإ نطزؤتة ٖى خؤتـإ!! ئاَاشةش بؤ ٖـةضزوونُإ نـطزء طـوتى:    

 َٔ ْة يةطـةٍَ تؤّ، ْة يةطـةٍَ تؤؾِ!

ٍَ ٖـيس ناَــُإ ْـى  نـآ ٖـةم زةَيـآ يةطـةَيى بـة، ئةطـةضْا           َٓيـ طو::بؤنى يةطـة

ــ ــةضَووزةى خ ـــجآ: ف ـــةضزا زةنةغ ڑ  ڑ  ک  ک ککگ گ   ژ وات بةغ

واتة: يةو ْيَواْةزا يةضةيةضيــاْة، ْـة يةطـةٍَ ئةواْـةٕء ْـة يةطـةٍَ        ،ايٓصعا٤ ژڱ  ...گگ   
 ....ئةواْةؾـٔ

ئٓذا َةم ئةػنـةز ظياتط ٖةيَهووء طوتـى: ٖةضنةؽ بـة َـٔ بًَـآ ثاؾـهؤ، زةرنةَـة شيَـط       
 ثيَُـةوة!
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 ....ةى ْاؾريئ بة ٖـةَوو نةؽ زةنطآَٓيـ بةؾـيَٓةيى طو:: قػـ

واتـة:  }ناى َةم غـةيـُاْيـ ٖةض ٖةيَػـاية غةض ثآء طوتى: ئةوة زياضة دـووٕ زةضآ!  
 .{دٓيَـو زةيَــآ

ــٔء    ــطزة َ ـــسى ضِوويه ــطتٔ   –ئي ــةت وةضط ــسيٌ    -وةى َؤيَ ــة َةْ ـــِ ب ــوتى: ٖةيَػ ط
 )َيَـعةض(ةنةى ضِايهيَؿـُة زةضآ !

 غـةيـُإ، ؾتى وا ْةنةى، خؤ ئيَُـة بؤ ؾـةضِ ْةٖاتووئ!طو:: ْا ْا ناى َةم 

ئيسى ية َةدًيػةنةزا بوو بة غةيَبـةغةيَت، وازياضبوو ٖةوايَيإ بة َـاّ دـةمٍ زابـوو نـة     
َؿـتوَطِيَهى وابووة، بؤية ثاف نةَيَـو دةْابى َاّ دةمٍ وةشووضنةوت، يةنػةض غـةضةتا 

ــةخيَطٖيَٓاْيَهى   ـــةء ب ـــسا تؤق ــةٍَ َٓ ــةى   يةط ــساَاْى زيه ــةٍَ ئةْ ــطز، ثاؾــإ يةط ــةضَى ن ط
ؾـاْسةنةَإء َةميةنإء، زواى ئةوةف ئيـسى مثةضِةى طيَهةيَجيَهطزْةنـةى َةم ئةػنـةزى 

 وةضتـآ، ٖةيَسضايةوةء نؤتـايى ثيَٗـات.

ٍ  جةْــابي َــاّ جةاليــنا :  دةصــت ي هزدْـي قضــةى باظ ية ــة

ضء بـةخيَطٖاتين طـةضَو ٖةَووميـةنو نـطز، ضِووش     ثاف ئةوةش َـاّ دةمٍ ٖاتــة شوو 
 نطزة َـٔء طوتو: ئةضشَ ْاخنواضزٕ ثيَـ قػـإ غةئ، يإ قػـإ ثيَـ غةيـٔ !

َٓيـ طو:: ظؤضنةؽ نة تيَطبوو خةوش زآ، بة غهو بةتاٍَ باؾ  قػة زةنطئَ، تـؤف  
 نؤْت ثآ باؾــة با وابآ!

يةتييـ خطاثـة، قاظييـ ئةطةض بطغـيو بآ، ئةويـ طوتو: قػةش تؤ ضِاغـتة، بةيّ بطغـ
 زضوغـت ْية زازوةضيوء قـةظاوةت بهات، نانة با ْاْةنةَإ غؤيـٔ!

ئيـسش غفطة ضِاخطاء زةغت بة ْإ خواضزٕ نطا، َاّ دةمٍ وةى عازةتو خؤش يةغةض ْإ 
خــواضزْيـ داضوبــاض زةيـــسواْسئء قػــةيةنو خؤؾــو زةنــطز، ضِووش نــطزة يــةنيَو يــة  

نإء طوتو: ئةوة بؤ َةْسيًت يةغـةض ْييـةء، ٖةض دـةَةزاْةت يةغـةض ْـاوة، َــةم    َةمية
 ْابآ ْيؿـاْةش خؤش ثيَـوةبـآ 
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ٖةضوةٖا ضِووش ية يةنيَهو زيهـةيإ نطزء طوتو: ئـةو َةْسيًــة طهـهة نـيية يةغـةضت      
 ْاوة! َةْسيًـيَهو طـةوضة يةغــةض بٓـآ!

ـ    ة باغـهطزْو ٖةْـسيَو ظاْيـاضش يـةباضةش     ٖةضوةٖا َاّ دةمٍ َةدًيػـو طـةضّ نـطز، ب
ٖةْــسيَو بٓةَايَــةش ؾـــيَذء َــةمش زيــاضء بــةْاوباْطو نوضزغــتاْةوة، زيــاضبوو ظاْيــاضشء  

 ؾـاضةظايو باؾـو يةوباضةوة ٖــةبوو.

ٍ  جةْــابي َاّ جــةالينا :  نـءبووْـةوةي طةِرَيـي ية ـة

َةميـةنإ وةضطـطتء ضِووش   ثاف ْاخنواضزٕء نـايو خواضزْةوة، َاّ دةمٍ َؤيَةتو يـة  
 نطزة ئيَُـةء طوتـو: بابهشن نؤبووْةوةنـةَإ بهةيـٔ!

زياضة َاّ دـةمٍ ثياويَهو نطاوةء ئـاوةزإء ضِيَعطـطء طـةفء قػةخؤؾـة، بؤيـة ٖةضنـة       
نوويٓـة ئةو شووضة تايبـةتةوة، نة بؤ نؤبووْةوةنةَإ زاْطابوو، ئـةو تةْيـــا خــؤشء نـاى     

، ئيَُةف ؾـاْسةنةَإ ٖـةَووَإ بووئ، َاّ دةمٍ غـةضيٓيَهو )ز. فوئاز َةعكوّ( بووٕ
يـــآ بــوو، يةغـــةض نؤؾــو خؤيــسايٓا و خــؤش خػـــتة غــةضشء، يةنػــةض ثــاف زووبــاضة 
بةخيَطٖيَٓـإء خؤؾشايَيو زةضبطِئ بة زيتُٓـإ، زةغيت بـة قػــإ نـطزء باغـو ظؤض ؾــيت      

يَؿــاّ، زواتـط َٓيــ ية ْؤضةش خؤَــسا نطز، ئةواْةش يةبريّ َاوٕء ئةوناتة غـةضجنيإ ضِان
 قػـةّ يةغـةضنطزٕ، ئةَـاْة بووٕ: –نة غـةضؤنو ؾـاْسةنةَإ بووّ  -

ئيَُـة وةى يةنيَتيـو ْيؿــتيُاْيو ٖةضزةّ ويػــتووَاْة بريوضِا ئــاظازبآ، ٖةَوو ميةى  -1
 ثيَهـةوة تةبابشن.

خـةباتو ضِظطاضرنواظعناْـسا   ئيَُة بووْو ئيَـوةف وةى طدوومْـةوةش َوغـًَُاْإص يـة      -2
 بةثيَويػت زةظاْشن.

ٖةَوو ميةى ئاَاجنُإ يةنةء ية خةباتو ْةتةوايةتيُاْسا يةنسةططيٓةوةء ثيَويػتة ثيَهـةوة   -3
 ٖاوناض بشن.
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نة تةْيا ئـةويـ قػــةش نـطزٕء ْايةتـةوة      -زواش ئةوةش َاّ دةمٍ قػةناْو تةواونطزٕ 
يةميةٕ ئيَُةؾــةوة دطـة يـة قػـةش ئاغـايو،      يـازّ ناى ز. فوئاز قػـةش نطزبآ، ٖةضوةى

 ، َٓيـ زةغـتِ بة قػــةنطزء طو:: -بةؽ َٔ قػــةّ نطزٕ 

ئيَُـةف ٖةض بةو َةبةغـتة ٖـاتووئ نـة ثةيوةْسييةناْــُإ وةى بعووتٓـةوةء يةنيَتــو       -1
 بةٖيَعتطبـٔء باؾـ  ثيَو ئاؾــٓا بشن.

ؤَـإء بـةضططيو ييَهطزْيـإ، بـة     ٖةضوةٖا ئيَُةف خعَةتهطزٕ بة طـةٍء ْيؿتيُاْو خ -2
 ئةضنيَهـو ؾـةضعيو ثيَويػـت زةظاْشن.

بةيّ دةْابو َاّ دةمٍ! وازياضة ْـاوش ئيَُـةت بـاف ضِةوإ ْـةنطزوة، ئيَُـة ْاوَـإ        -3
ــةض    ــةوةش ئيػـــالَيو(يةو ئةطـ ــإ )بعووتٓـ ــةء ْاوَـ ــويَُاْإ( ْيـ ــةوةش َػـ )دوومْـ

ئٓذـا   -واتـة بـة مَـو قةيَـةو     - )دوومْةوة(ف بشن )دوويْةوة(ئ ْةى )دوومْــةوة( 
بؤيةف زةيَيَـِ: ئيَُـة )دوويْةوةش َػـويَُاْإ( ْشن، نوْهة ئةو ْـاوة بـؤ ئيَوةوَاْـإ    

 خطاثـة، ية بةضاْبـةض )دوويْةوةش َوغًَُاْإ(زا )دوويْةوةش نافـطإ( ٖةيـة!

ضِةخٓـةّ يـة    نة ئيَػتا -زياضة َاّ دةمٍ بةّ قػـاْةّ ْاضِةسةت بووء نةوتـة ٖةيَهووٕ 
بـةيّ دـاضآ ٖـةضخؤش َـةضظةّ      –خؤّ ٖةية، يةوباضةوةء قػـةنامن ظةمء ضِةم بـووٕ  

 نـطزبوو، ٖةتا ٖاتـُة غةض باغو َةغـةيةش ْةتةوايةتيـوء طو:: 

 ئيَُـة ية ضِواْطةش ئيػـالَةوة، َةغـةيةش ْةتةوايةتييـ بة زوو ؾيَوة زةبيٓـشن: -4

ٟ ئةطةض وةى ٖةغتء ْةغتيَهو خواضِغو ) 8يةك ( بةضاْبـةض بـة طـةٍء ْيؿـتيُإ،     فطعر
تةَاؾاش بهةئء، وةى ئةوة نة ومَتء طـةيو خؤَـإ خؤؾـبويَتء، ٖةويَبـسزةئ     

 ئاظازء غةضبةغت بٔ، ئةوة ؾتيَهو ضِةواية.

 ...بةيّ ئةطةض بهـطآ بة ئيـسؤيؤشيوء وةى ئـايشنء بةضْاَةش شيإ غـةيطبهطآ 8دووةم

 ئيـسش ييَطةزا َاّ دةمٍ قػـةنةش ثيَـربِيِء بة ٖةيَهووْيَهـةوة طوتو:

    ٕ ٖتـس،   ...ْةخيَط واْيـة، بريش ْةتةوايةتو ثيَهـةواْةش ئيػــالّ ْيـةء ئيَـوة بةٖةيَةزانـوو
 َاوةيـةى يةو قػـاْةش نطزٕ!
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 َٓيـ ييَيطـةضِاّ ٖةتا قػـةناْو تةواونــطزٕء زوايـو بـة ؾـــيَٓةيو طو::َـاّ دـةمٍ!      
دةْابت غـةبطت ْةططت تانو قػـةنامن تةواو زةنةّ، ئةطةضْا ئةو قػاْةت ٖةَوو يـة نـؤٍَ   

 زةبووْةوةء، ثيَويػـيت ْةزةنـطز بيــاْهةش!

ـــُاْبوئَء      ــةئء خؤؾ ــإ به ــو خؤَ ــةيَوء ويت ــةتو خ ـــآ خعَ ـــيَِ: زةب ــيـ زةيَ َٓ
آ نوضزايـةتيو بهطيَتـة   بيـاْجاضيَعئ، ئةوة ئـةضنيَهو ئيػـالَييــة، بـةيّ َـٔ زةيَيَِ:ْاطوجنـ     

ئيـسؤيؤشيوء بةضْاَـةش شيـإ، نوْهــة )نوضزبـووٕ(ش َـٔ ٖيهــِ فَيطْانـات، ئةطـةضْا         
ئةواْةش ئيَػـتا داؾـو ِضشئَُء خعَـةتو ِضشيَُـو بـةعؼ زةنـةٕ، ئـةواْيـ وةى َـٔء تـؤ        
ثؤؾـانو نوضزييإ يةبةضةء بة نوضزييـ قػـة زةنـةٕ، ئٓذـا ئةطـةض )نوضزبـووٕ( فيهـطةء       

 بوواية، ْةزةبوو ٖيس نوضزيَـو نـةنو ضِشيَُو ثآ بآ زشش طةٍء ْيؿـتيُاْةنةش. بةضْـاَة

زواييـ باغـو نتيَبــو )غــؤظش ْةتةوايـةتيوء بـريش ْاغـيؤْاييعّ(ّ بـؤ نطزء،طـو::         
بةنوضتو نوضزايةتيـو بؤخؤش بةضِيَسا ْاضِواتء ئيـسؤيؤشيوء بةضْاَةء ضِيَبــاظ ْية، ٖةض زةبـآ  

وضِةوةيــةى، ئٓذــا ئيَُــة نــة طــةييَهو َػــويَُاْشن، زةبــآ خــةباتو  غطيَتــة غــةض غــهةء ضِة
ـــطةء       ــةى فيهـ ـــالّ، ْ ــةض ضِةوضِةوةش ئيػـ ـــة غ ـــإ غةيٓ ــاضييدواظيوء ْةتةوايةتييُ ضِظط

 ... .بةضْاَـةيةنو زيهــةش ْاَؤ

ئيسش نة ئـةو قػـــاْةّ نـطزٕ، َـاّ دـةمٍ نـة ثيَؿـــ  ٖةيَهـووبوو، نـاويًهةنةش          
و، ئـةوداض تؤظَيـو ئـاضاّ بـؤوةو طـوتو: ضِاغـتة َٓـيـ زةَيـَيِ خـةباتو          بةتووضِةيو زاْــابو 

ــاتء      ـــةى زةن ـــاَةء ئيسؤيؤشيي ــة بةضْ ـــيت ب ـــإ ثيَويػ ــةضةجناّ   ...ْةتةوايةتييُ ــس، غ ٖت
قػـةناْـُإ يةيةى ْعيو نةوتٓةوة، ثاف ناتصَيَطيَو يةو قػةء باغـاْة نؤبووْةوةنـةَإ يـة    

ٗيَٓـا. ٖةض يـةو يةنـةّ زيساضةااْـسا ْوغـدةيةى يـة      نةفء ٖةوايةنو ئيذابييـسا نؤتايو ثيَ
 نتيَبـو )نوضزغـتإ بؤ ويَـطإ بووء نؤٕ ئاوةزإ زةبيَتــةوة (ّ زا بة َاّ دةمٍ.

غـةضةتا َـاّ    -( ناَيَطايـةنو ثيَبـوو   اعععاٖر  سععاد٢  طعع٘ ناى ) -ية ناتو ويَٓةططتٓيؿـٓسا 
يَوة ضاغــتسا، وةغـتائء َـاّ دـةمييـ    دةمٍء نـاى زنتؤض فوئاز يةومومَإء ئيَُــة يةْ

 طوتـو: زنتؤض فوئاز! وةضة با بياخنـةيٓة ْيَوإ خؤَاْـةوةء، ئةَػـةضء ئةوغـةضيإ ييَبططيـٔ!
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ئٓذا بؤ داضش زووةّ ويَٓةنـةَإ بة ؾيَوةيةنو زيهــة ططت، ئيَُـــة نةوتيٓـة ئـةَالومو    

ة َاَؤغتايإ ئيَوةيإ يةْيَوخــؤوة  (يـ طوتو: َاّ دةمٍ! ئةّ داضاعاٖر سادع٢ طعع٘ناى )
طــطت! نــة زيــاضة ئةواْــة ٖةَوويـــإ قػـــةش خــؤفء غــوعبةت بــووٕ، بــةيّ َــةغعاش  

 غـياغـييؿـيإ ٖةبوو!

ثاؾإ وةى نؤٕ بة طةضَيـو ثيَؿواظيو نطابووئ، بة طةضّء طوضِييـ بةضِيَيـإ نـطزئء،  
ٖيَـعء َايَـةنإ ية)خـسضاوآ(    طةضِايٓـةوة بؤ ؾاضش غةضزةؾت، نة داضآ خاْووش باضةطاش 
 تةواو ْةبووبووٕء ْةَاْطواغـتبؤوةء ٖةض ٖاَوؾــؤَإ زةنطز.

  واصــتٓـةوةي ٖـي ـشى ثاعــإ َاَيةنــامنــإ بء خــنراوي  :

وةى بيَتـةوة يازّ ئيَُـة غــةضةتا ية )خسضاوآ( َعطةوتـُإ زضوغت نطز، ثاؾإ باضةطاش 
 ْـُإ.ٖيَــعو زواتطيـ خاْووش َايَةنا

ئٓذا نة خـاْووء بةضةناْــُإ تـةواونطزٕ، وضزة وضزة زةغـتُإ نـطز بـة طواغـتٓةوةش        
نةيوثةيـو ٖيَعو ثيَــؿُةضطةنإء نةيوثةييــإ، ثاؾإ َايَةناْـُإ، ثيَُواية يـة ْيَوةضِاغـيت   

 (زا بةتةواويو ية خسضاوآ ْيؿــتةديَبووئ.8/1989نةؾـو ٖاوئء َاْطــو )

ئيَُة ٖـةَووَإ وةى يـةى يـة زضوغـتهطزْو َعطـةوتء باضةطـاش َٖيـعء        ؾاياْو باغيؿة 
خاْووش َايَةنـاْسا ناضَإ زةنطز، بة نوضزيو ٖةَووَإ وةغـتاء نطيَهاضش خؤَإ بووئ، 

 ئٓذـا ييَــطةزا قػــةيةنو خؤف ٖةية بؤطيَـطِاْةوة زةؾــآ:

ــنةدا بة   ــيٓى بةْــ ــة ْاصــ ــى يــ ـــي هى ئي زاْيــ ـــةداضووْى بةرثزصــ ـــءى بةٖـةَيــ ٖــ
 قوِرنـارييــةوة :

ضِؤشيَهيإ نة ٖةَووَإ غةضطةضَو ئيؿـو نـاضبووئء قوضِناضييُـإ زةنـطز، خـةضيهو      
زضوغتهطزْو خاْووةنإ بـووئ، بةثةيـة ٖـةوايَيإ ٖيَٓـا طوتيـإ: بةضثطغـو ئـةو طـوضزإ         

(ةش مش ئايَوةتـإء نؤَـةيََيو بةضثطغـو زيهــةش يةطــةئَء ٖـــاتوة بـؤ غـةضزإ،        فعٛز)
ئيَُةف تؤظيَو زةغـتء زةَوناوش خؤَإ بة ثةيـة ؾـؤضزةوةء نووئ، نة نـووئ ئـةوإ   
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ية شووضش باضةطانةَاْسا زاْيؿـتبووٕ، يةنةّ داضيـ بوو يةنـسش ببيٓشن، َٔ زوو غآ دـاض  
نـطزٕء ضَِيعَــإ يَيطـطتٔ، بـةيّ نـوْهة دًوبـةضطِ ٖــةَووش         بة طةضَيو بةخيَطٖيَٓــامن 

 –يةوناتـةزا   -قـوضِقـاٍَ بوو، ٖةضوةٖا ناى َةم ؾةضيف "بةضة ػنةت بـآ" دًوبةضطةنـةش   
ثؤؾـتةتطء خاويَٓـ  بوو، ئةو بطازةضة ٖةض ظيـاتط ضِووش يةمش وش زةنطزء ْـةَعاْو نـة َـين    

زياضبوو تةَاؾاش غــةعاتةنةش نـطزء، طـوتو:    ْةْاغـيوة، ئيسش ثاف نـايو خواضزْةوة،
ئيَُة ناتـُإ ظؤضْيــةء ٖةيَسةغتشن، ئٓذا يـةناتو غـواضبووْو غـــةياضةنةياْسا، دـاضيَهو     
زيهـة ضِوويهطزة نـاى َةم ؾطيفء طوتو: ئيَُة ظؤض سةظَإ زةنـطز ئاغـاش ؾـيَذ ببيـٓشنء     

 ةمّء ضِيَعَاْو ثيَطِابطـةيةْٔ!تاَةظضؤش زيـساضش بووئ، بةيّ وازياضة بؤش ْةنـطاء غـ

 ناى َةم ؾةضيف طوتو: َةبةغـتتإ نيَيــة 

 طوتو: َةبةغـتِ ؾيَذ عةيـو باثـرية.

 ئةويـ ئاَاشةش بؤ َٔ نـطزء طوتــو: ئةوةتــا!

 َٓيـ بة ثيَهـةْيٓـةوة طو:: ئــةوة ية خعَةتسائ!

 ش !ئةويـ بة تةضيكييـةنةوة طوتو: دةْـابت ؾـيَذ عـةيو بــاثري

 طو:: بةيَـآ، فةضَووٕ زابٓيؿـٓةوة، با زووبـاضة تيَٗةيَبهيٓــةوة!

ئةويـ طوتو: َٔ ؾـةضَةظاضت بووّ ْةَعاْو تؤ ٖـةوش، ئيَػتاف ئةوةْسة ؾةضّ زةنـةّ  
ْــاتوامن زابٓيؿــُةوة، َــٔ واَعاْــو تــؤف وةى ضووساْييــةناْو ئيَُــة ثؤؾــانو َةميــةتييت 

 ؿــُةضطةناْسا قوضِناضيو زةنةش!يةبةضزايـةء، ْةَعاْو يةطــةٍَ ثيَ

 ئيــسش بةثةيــة خوا سافيعييــإ نطزء ضِؤيؿــسن!

ـــي         ـــنيل صـةر ةتيـ ـــي خ ؽ ــةال عـ ـــتا َ ــة َاَءصـ ـــاّ ي ـــةر نـ ـــي ٖـ ــة  –داْزاْ ب
 ى بةْــنة  بة صــهزتي زي ِرابــةر : -ِرةمحة  بــآ

ٔ ضةغـةضش نـاتيو )  ية زضيَـصةش ئةو نؤبووْةواْةزا نة وةى ثيٓــةء ثـةضِؤنطزٕء نا  ( َوَصعه"
(زا يـة باضةطـاش ٖيَـعش    27/8/1989بووٕ بؤ نيَؿـةء ططفتةناْو بعووتٓةوة زةنـطإ، يـة )  
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ؾـافيعو ية طوْسش )طةغو طةغو(ش تةْيؿت ؾـاضش )خاْـآ( نؤبووْةوةيـةنو َةنتـةبو     
غياغيوء غـةضنطزايةتيو، بة غةضثةضؾتيو دةْابو ضِابةضش طؿـيت َاَؤغـتا َـةم عومسـإ     

يَـو خؤؾـبـآ"، نطاء نـةْس بطِيــاضيَهو تيَــسا زضإ، نـة يةنيـــإ بـطييت بـوو يـة      "خوا ي
 زاْطاْــو:

 َاَؤغـتا َةم ؾـيَذ قسيل غــةضطةتو "بة ضِةػنةت بآ". -1
 عــةيو بــاثري . -2

بة غهطتَيطش ضِابةضش طؿيت، نة َـٔء َاَؤغــتا ؾـيَذ قـسيل ئةوغـاء زوايـيـ سـاَيو        
ضش قـةيسيةتـُإء نؤْيةتيو ناضنطزْـُإ يةطـةٍَ دـةْابو   ْةبووئ، ئيؿـو ناضء غــٓوو

 َاَؤغتا َةم عوغـُإ نييـةء نؤْــة !

 ) َاَؤغتا سةغةٕ بابةنـط(يـ ية)ٖـةوضاظو ْؿيَو(ةنةيسا يةوباضةوة ْووغـيويةتو:

طزاْاْو ئةو زوو غـهطتَيطة بؤ ضِابـةض يـةدَيو خـؤش ْـةبوو، نـوْهة غـهطتَيطةنإ ٖـةض         
ية ؾويَٓيَو بوو، ية يةن  زووضء ية ضِابةضيـ زووض، دطة يـةوة: يـة ثـةيطِةوش    يةنةيإ َايَو 

ْاوخؤش سيـعبسا ئةو ثؤغتء بةضثطغـياضيَتييـة ٖـةض ْـةبوو، زواش زاْاْيؿـيإ ٖـيس ئـةضىء      
 (. 205ٖتس.ص مثةضِة )...َافيإ بؤ زياضش ْةنطاء مئيشـةيةنو ناضنطزْيــإ بؤزاْةْطاو
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ـواٌ ئيََََََََََََََنــةء يةكـيََََََََََََََتـيداطرذيـيء   ىامـةء ىامةكـاريي لةىيَََََََََََََـَ

 

( 1987وةى ثيَؿ  باغِ نطز، ناتو خؤش ويَـطِاش ضِيَههةوتٓٓاَـةش )طـويَعشَ(ش غـايَو )    
واتة: ثـيَـ ططشييةنـةش غـةضةتاش     –يةطةٍَ َةنتةبو غـياغيو يةنيَتـيسا، َاوةيةى يةوةثيَـ 

ُ  –( 9/1989َاْطو: ) إ نطزبـوو، بـؤ بةخيَطٖاتٓـةوةش يـة     غةضزاْو دةْابو َاّ دةميــ
غةفةضش زةضةوةش ويت، بةيّ وازياض بوو يةنيَتــو بـووْو ئيَُـةش يـةو زةقنـةضة يةغـةض زٍَ       
قوضؽ بوو، نوْهـة ٖةَيؿــة ية دةويةء طةضِاْسا بووئء، خـةيَهُإ زةبـيينء ٖاَوؾـؤش    

 ظؤضيـإ زةنطزيـٔ.

ئيَُـة يـةو زةقنـةضةزا ٖـةض ئـةوة بـوو،        ٖؤناضش ضاغـتةقيٓةء قةيَػبووْو يةنيَتـو ية بووْو
 ئةوةش زيهـة ٖةضنو زةطوتـطا بياْووططتــٔ بوو.

ئيَػتاف با غـةضجنو قؤْاغـةناْو ئـةو باضططشييــةش ئةوغـانةش بعووتٓــةوةء يةنيَتـــو       
 بسةئ، بةثيَـو َيَـصووش ضِووزاوةنإ ضِيعيــإ بهةئ:

اَو غـــةضنطزايةتوء (زا نـــاى سةغـــةٕ نويَػـــتاْو ئةْـــس4/9/1989يـــة ضِؤشش: ) -1
غةضثةضؾـتياضش تيجـةناْو ئةو غٓووضةش يةنيَتـو، ْاَةيةنو بؤ َاَؤغـتا سةغةٕ بابةنط 

ـــعش ســـةَعة ْــاضزبوو، يــة ضؤشش: )  (زا ثيَؿــُةضطةيةنو 5/9/1989فةضَاْــسةش ٖيَ
خؤَإ ية بٓهـةش خؤَإ ية )قوويَة ٖةضَآ(ـةوة ٖيَٓـابووش، نة ْيَوةضِؤنـةش ئـةوةبوو:  

 وتٓـةوة يةو زةقنـةضةزا بٓهـة زضوغت بهات.ْابـآ بعو

َٓيـ ثاف ضِاويَصنطزٕ بة َاَؤغتا سةغـةٕ بابةنطء ناى َةم ؾـةضيفء ئةْساَاْو ٖيَـع،  -2
بة ضِاش ٖـةَووإ وا بةباف ظاْطا، نة َٔ وةى غــهطتيَطش ضِابـةضش طؿــيت ْاَةيـةى بـؤ      
َةنتةبو غـياغيو يةنيَتـو بٓووغِ نة ية )قاغــُةضِةف(بوو، ْاَةنةؾـِ زايـة زةغـت     

( ْاَةنــةّ 5/9/1989واتــة: َــٔ ٖـــةض ٖــةَإ ضؤش: ) َاَؤغــتا سةغـــةٕ بابــةنط، 
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ــة: )    ــط وات ــؤ ضِؤشش زوات ــةٕ ب ــتا سةغ ــوء َاَؤغ ــة ضِؤشش  -(، 6/9/1989ْووغ ن
ــطز 1410/قــفط/6) ــةش   -(ش نؤنيؿــو زةن ــعزا ْاَةن ــةٍَ زوو ثيَؿــُةضطةش ٖيَ يةط

طةياْسبووة زةغيت ثطغطةش َةنتــةبو غــياغيو يةنيَتــو، تيَؿـيطةياْسبوو، نـة ئـةوة       
 َةنتةبو غـياغـيو بعووتٓـةوةية بؤ َةنتةبو غـياغـيو يةنيَتـو. ْاَةش

(، بطـطة وةى َاَؤغـتا سةغـةٕ بابـةنط يـة      6/9/1989بةمَّ ٖةض ٖةَإ ضِؤش واتـة: )  -3
ـــةتو:   ـــيَو(ةنةيسا طوتووي ــةوضاظو ْؿ ــةضِة:  -)ٖ ـــتٓةوةش   -207مث ــةض زواش طةيؿ ٖ

وو ثيَؿــُةضطةش يـةنيَيت،   َاَؤغـتا سةغةٕ بـة بٓهــةش قوويَـة ٖــةضَآ، يةنػــةض ز     
وةيَو ْاَةنةش ئيَُـةيإ طةياْسبؤوة زةغـيت َاَؤغتا سةغةٕ بابةنطء طوتبوويإ: ئةوة 

 وةيَو ْاَةنةتـاْة!

ٞ ئٓذا زوو ثيَؿـُةضطةنة نة ْاَةنةيإ ٖيَٓــابوو، بـة ظاضةنيـو )    (يــ بـة َاَؤغـتا    ظعسٗ
( ناتصَيَطش زيهـة ئيَـطة   48تا )سةغةٕ بابةنطيإ طوتبـوو: َاّ دةمٍ طوتوويةتى: زةبـآ ٖة

 نؤٍَ بهـةٕ، ئةطــةضْا ييَتــإ زةزةئ!

ئٓذا ئةوةش غـةيطء ديَو غةضجنو ئيَُة بوو ئةوةبوو، نة دـةْابو َـاّ دـةمٍ بـة خـةتو      
ــإ      ــة بيَطوَ ـــيبؤوة، ن ــةش ْووغ ـــة وةيَةن ــةش ئيَُ ــوزش ْاَةن ــةض خ ــةض يةغ ــؤشء ٖ خ

 ة زيـاضبوو!ٖةيَهووْيَهـو ظؤضء ظبطييـةنو بةضناوش ثيَـو

( ى، 1410ش قةفةضى 6( ضِيَهةوتو: ) 51ئةَةف زةقو ْاَةنـةش ئيَُــة، بة شَاضة: )
بؤ َاّ دةمٍء وةيَةنةش ئةويـ نـة وةى طـو:، ٖـةض يةغـةض خـوزش ْاَةنـةش خؤَـإ        

 ْووغيبوويـةوة:
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 ي بشووتٓـةوة بء َـاّ جـةالٍ ى  اْدةقـي ْاَـةن

 ٖـي َـاّ جـةالٍ بء بشووتٓــةوة
 

 ايطسيِ ايطػنٔبػِ اهلل 
 بعووتٓـةوةش ئيػـالَيو ية نوضزغتاْو عيَـطاقسا

 غهطتاضيةتْووغيٓطةش 

 َٚايهِ التكاتًٕٛ فعٞ شبٌٝ اهلل ٚاملصتطعسني

 بؤ ْووغيٓطةش غياغيو يةنيَتيـو ْيؿتُاْيو

 طـةضّ ؾؤضِؾـطيَطِاْةشغةويَهو 

 ٖيواش غةضنةوتٔء خؤضِاططيوء ثؿـووزضيَصيو ثتـط. ٖةوايَجطغشنءزواش 

ئاطازاضتــإ زةنةيٓــةوة نــة بطازةضيَهتــإ بــة ْــاوش نــاى )سةغــةٕ نويَػــتاْو( يــة ضؤشش 
(ظ ْاَةيةنو بؤ فةضَاْسةش ٖيَـعش سةَعة ناى )سةغةٕ بابةنط( ْاضزوةء تيَيـسا  4/9/1989)

وويَـة ٖـةضَآ( بٓهـة زضوغـت     زاواش ية ْاوبطاو نطزوة، نة ئةطةض بطــوجنآ يـة ْاونـةش )ق   
 خؤيإ!! ثيَساويػـتيوْةنةٕ، يةبةض 

ئيَُة ئةو ٖةيَويَػتةَإ يةم غةيطة، نوْهة ناتو خؤش نة ئةو ٖيَعاْة بٓهـةيإ يـةو    ٖةيَبةتة
 ْاوناْة بٓياتٓاوة، بة ئاطازاضيوء ثيَدؤؾشايَيو ئيَوةء ٖيَعة غياغييةناْو زيهةف بووة!

و ْاوناْة ٖةبشن، نواض ثيَٓر َاْطيؿة يـةوآ ْيؿـتةديشَنء تـاظة    ئيَُة بة ثيَويػيت زةظاْشن ية
 ْةنووئ.

 ئيسش بة ٖيواش ثتةونطزْو ضِيعش بطايةتيوء ث  ثاضاغتين طفتء بةيَئَ.. 

 .ٚايصعالّ ع٢ً َٔ اتبعف ايعٗد٣

 ٍ. غهطتاضيةت 
 ئيُـعا. عةيـو باثري
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 َاّ دةمٍ بوو نة يةغـةض ٖةَإ ْاَة ْوغيبووش:  وةيَةنـةشئةَةف  

 نوْهة ظؤض ْاؾريئ ْووغطاوة باوةضِْانةئ 

( ئةَة ْاَةش بعووتٓةوةش ئيػـالَو بآ، نوْهة ئةَـة ية ئةزةبو ئـةوإ بـةزووض زةظاْـشن،    1
 بؤية ضِةتـُهطزةوة بؤ ئةو ْوغـةضةنة.

 ( بآ ضةظاَةْـسيو ئيَُـةف ْاتوأْ يةو ْاونةيـة بٔ.2

 .ٚايصعالّ ع٢ً َٔ اتبعف ايعٗد٣
 ئيُـعا. دةمٍ تايةباْو

 

ى  9( ) 9/9/1989( ء )1410قــفطى  8( )8/9/1989ثاؾــإ َــٔ يــة ضِؤشاْــو: )
ٕ ( بـؤ دـةْابو َاَؤغـتا َـةم     2(ء )1(زا زوو ْاَةّ بة شَـاضة ) 1410قفطى  ْـاضزٕ،   عجُعا

اْو َـاّ دةميـةوة،   بةَةبةغـيت بةضناو ضِووْهطزْـةوةشء نةواؾــةْةنطاْو بـةٖؤش ْاَـةن    
ْاَةش زووةَيـامن بة )ناى نةَاٍ ـُس أبوبهـط(زا ْاضز نة بةضثطغو ضِاطةياْسْو ٖيَعش سةَعة 

(يـ باضوزؤخةنـة ظيـاتط بـؤ    ظعسٗٞبوو، بةٖيواش ئةوةش نة ويَـطِاش ْاَةنإ، بة ظاضةنيـو )
 دةْـابو ضِابـةضش طؿـيت "خوا ييَو خؤؾبـآ" ضِووٕ بهاتةوة.

 (1ْاَةش شَاضة )

 بػِ اهلل ايطػنٔ ايطسيِ

 سػبٓا اهلل وْعِ ايونيٌ

 دةْابو )َاَؤغتا َةم عومسإ( خؤؾةويػتبةضِيَعء 

 ايػالّ عًيهِ وضػنة اهلل

 زواش غةمّء ضيَعء ٖةوايَجطغشن 

 ئةّ ٖةوايَةتإ ثيَطِازةطةيةْشن و ناوةضِيَو وةيّء ٖةيَويَػـيت خيَطاتاْيـٔ:

ــة ضؤشش ) ــةنط    4/9/1989ي ــةٕ باب ــاى سةغ ــؤ ن ــةنو ب ــتاْيو ْاَةي ــةٕ نويَػ ( سةغ
، ْيَوةضِؤنـةش ئةوةيـة نـة ْابـآ بعووتٓـةوةش ئيػـالَيو       ْـاضزوة )فةضَاْسةش ٖيَـعش سـةَعة(  
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بٓهةيإ ية )قوويَـة ٖةضَآ(ء )ثؿـهاوآ(ء )تووشةيَة( ٖـةبآء زةبآ واظ ية زضوغتهطزْو ئـةو  
 ظٕ بياْهـةْة بٓهـة.خاْوواْة بيَٓـٔ، نة بة ْيـا

(ى ْاَةيـةنُإ بـةْاوش ْووغـيٓطةش غـهطتاضيةتو     1410/قـفط/ 6ئيَُةف يـة ضؤشش ) 
بعووتٓـةوةش ئيػـالَييةوة، ضِةواْةنطز بؤ َةنتةبو غياغـيو يـةنيَيت، نـة زةقـو ْاَةنـةَإ     
ٍَ ئةّ ْاَةيـةزا بؤ ْاضزووٕ، ية وةيَـو ئـةو ْاَةيـةزا )دـةمٍ تاَيـةباْو( بـة ؾةخػــو         يةطة

ؤشء بة خـةتو خـؤش يةغـةض عـةيين ناغـةظش ْـاوبطاوش ئيَُـة، وةيََيهـو عاتيفييــاْةء          خ
غـةضنَيةْةش ْووغـيوةتةوة، نـة ئـةَيـ زيػـإ ويَٓــةيةنو فؤتؤنـؤثو نـطاوةء بـؤ ئَيــوة          

 ْيَطضاوة.

بة ظوويو وةيؾنإ بسةْةوة، نوْهة ئةو زوو )خ.ّ(يةش نة ْاَةش  تؤظيَودا ٖيـوازاضئ 
ْو(يإ ٖيَٓابوو طوتبوويإ: َاَة بـةزةّ طوتوويـةتو: ثيَيـإ بًَـئَ، ئةطـةض يـة       )دـةمٍ تايةبا

 ( ناتصَيَـطش زيهـةزا بٓهةنةيإ مْةبةٕ، ييَيإ زةزةئ.48َاوةش )

 اهلل ٚرسع١ُوايػالّ عًيهِ 

 ئيُـعا

 بطاتإ: عةيـو باثري 

 ( / خسضاوا1410قفط  8)

 تيَبيٍاي:
بابةنط( ية ْاَةنةيسا نة بؤ َين ْووغـيوةء طوتوويـةتو، نـة )دـةمٍ      سةغةٕناى )َةم 

تايَةباْو( يةغةض ْووغيين ئةو ئايةتة تووضٍِِةبـووة نة يةنؤتايو ْاَةش ْووغيٓطةش غهطتاضيةتسا 

 (!!ٚايصعالّ عًع٢ َٔ اتبعف ايعٗد٣ْووغـطاوة، واتة: )

س َـةفٗووَيَهو خـطاخ   بةيّ خطاخ سايَو بووة، نـوْهة ْووغـيين ئايـةتو ْـاوبطاو ٖـي     
ْاطةيةْآ، بةيَطةؾـِ ئةوةية نة دةْابو )َاَؤغتا َةم عومسإ( ية ْاَةيةنيـسا نـة يـة ضؤشش    

ــةٖط   29/5/68) ــةوةش ثرياْؿـ ــاْو نؤبووْـ ــةوةش بطِياضةنـ ــة بةونطزْـ ــةباضةت بـ (زا غـ

 (.ٚايصععالّ عًع٢ َٔ اتبعف ايعٗد٣ْووغيويةتو، يةنؤتاييـسا ْووغيويةتو: )
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 (2ْاَةش شَاضة )

 بػِ اهلل ايطػنٔ ايطسيِ

   خؤؾـةويػتبةضِيَـعو 

 ٜٚرضاٙعبسايععيـع وفكة اهلل يـُا ذنبــة  عجُإَاَؤغتا َةم 

 اهلل ٚرمح١ايػالّ عًيهِ  

 ٖةوايَجطغشن. ضيَـعءزواش غةو 

 !بةضِيَعَاَؤغتاش 

ٍ (زا ئةغـألء نـؤْيةتيو ئـةو طريوططفتـةش َْيـوإ ئيَُـةء دـةم       1ية ْاَةش زويَٓآ شَاضة )
، نـة ئيَػـتا بـة ثيَويػـيت ْـاظامن زووبـاضةش بهةَـةوة، بـةيّ         ضِووْهطزبووْةوةتايَةباْيـِ بؤ 

غةباضةت بة ٖةيَويَػيت بةضِيَـعت نة بطِياضتساوة، ئيَُة ييَطة ييصْةيـةى ثيَهٗبيَـٓشنء ناضةغـةضش    
 غةضش!!بهةئ، ثاؾإ بطِياضت طؤضِيـوةء فةضَووتـة: )َةم عةيـو(ش بطاّ زةْيَـطّ بؤ ناضة

بةضِاش َٔ ئةو طيــطوططفتة بـة ٖـيس نـاّ يـةو زوو ؾـيَواظاْة ناضةغـةض ْـانطآ، بـةَيهو          
ناضةغــةضش ضاغــتةقيٓة ئةوةيــة، نــة بــةضِيَعت ْاَةيــةى بــة ْــاوش ييَجطغــطاوش بعووتٓــةوةش  
ئيػـالَييةوة بؤ ييَجطغـطاواْو يةنيَتـو يـإ ؾـةخػــو )دــةمٍ تايَـةباْو( بٓووغـوء تيَيـسا       

تـةوة، نة ئةو ْاَةيـةش نة بةْاوش غـهطتاضيةتو بعووتٓـةوةش ئيػـــالَييةوة بـؤ    ضِووْو بهةي
ئيَوة ْيَـطضاوة، ٖةيَويَػتيَهو ؾةخػـيو ْيـةء ٖةيَويَػـيت ٖـةَوو بعووتٓةوةيـة، نـوْهة َـاّ      
دةمٍ بةو ٖةيَويَػـتةش ويػتوويةتو زةَاضش ئيَُـة بطـطآ، زاخؤ يةْيَوإ خؤَاْـسا نـؤْشن    

 ٔء يةغـةض يةى زةنةيٓـةوة يإ ْا !ئايا يةنطِيـعي

زيػــإ ئةو ْاَةيـةش غــهطتاضيةتيـ دطـة يـة ٖـةمء ضِاغــتيوء ثاضاغـتين عيــعظةتو         
ئيػـالّ، ٖيس بيَؿةضعيوء ْاؾرييٓييةنو تَيـسا ْييـة، بـةيّ وازيـاضة يـة فةضِٖـةْطو )دـةمٍ        

بؤ ئـةَطء فـةضَاْيإ، بـة    تايَةبـاْو(زا قبوويَٓةنطزْو نويَدـايةتيو )يةنيَتـو(ء ًَهةض ْةبووٕ 
 ْاؾـريئء ٖةيَة يةقةيَــةّ زةزضشَ!!
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 دا َاَؤغتاش بةضِيَـع! 

تهاية با بةظوويوء زةغـتوبطز بةزةّ ئةّ ناضةوة بهشنء، با ية زوازواش تةَةْو َاضنػيعّ ية 
نوضزغــتاْسا، ْــةٖيًََشن غــةضش ئيػــالّ ْــةوش ببــآ، ٖةيَبةتــة ئــةو ٖةيَويَػــتء بطِياضاْــةش  

 إ يةغةض ئيػــالّ زةْووغطئَء ية َيَصووزا تؤَاض زةنطئَ.ئيَػـتاؾـُ

زيَٓيـابة نة دـةمٍ دطـة يـة ضِمء قـشنء بوغــعء غـةضةظ، ٖـيس ؾـتَيهو زيهـة ْةبووةتـة           
ــإ      ــةض خؤَ ــةنُإ يةغ ـــس بةٖاْةي ــةش ٖي ـــةف ضِيَط ــوا ئيَُ ــؤ خ ــوثاؽ ب ـــسةضش، غ ٖاْ

 تؤَاضْةنـطزوة!

َةغةيةنةت بة دؤضيَهو تط يـآ سايَيهـطابوو، نةواتة ئةطةض ططيـُإ يةمش ئةواْيؿـةوة، 
 ئةوة غـووض بعاْة نة واقيــعء ٖةم ئةوةيــة نة ئيَُة بؤَإ خػــتوويتةضِوو.

 ٚايصعالّ عًٝٓعا ٚع٢ً عباد اهلل ايصاحلني
 ئيُــعا 

 بطاتإ: عةيـو باثري

 1410/قفط/9 

 

 تيَبيٍااي:
ْاَة ئاطازاضش ٖةَوو ميةْةناْو ئةو َةغـةيةيةيةو، زةتواْو ثطغياضش يـيَبهةش،  ٖةيَططش

ٖةيَبةتـة ْاوبطاو )ناى نةَاٍ( ييَجطغـطاوش بةؾـو ضِاطةيــاْسْو ٖيَـعش )ســـةَعة(يةو ديَـو      
 ٖةَوو َتُـاْةيةنُاْة.

ْابو (زا دةْابو َـاّ دـةمٍ ئـةّ ْاَةيـةش بـؤ دـة      10 -7زوايو وا ثيَـسةنآ ية ضِؤشاْو: )
ٖةيَبةتـة ْاَةنـةش َـاّ     –نوْهة ْاَةنةش َيَصووش يةغةض ْيـة     -ضابةضِش طؿـيت ْووغيـبـآ 

دةمٍ قػـةش ظبـطء ْاخؤؾو ظؤضش بةضاْـبةض بـة بةْـسة تيَـسإ، وازيـاضة بـة ٖةيَهـووْيَهو       
 ظؤضةوة ْووغيبووش!
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 ئةَـةف زةقو ْاَةنـةيةتو: 

 بةْاوش خواش طـةوضةء تواْـا

 بةضِيَـع! عجُععا٢ْإ َاَؤغتا ؾيَذ بطاش خؤؾـةويػـتُ

 غالَويَهو طةضّ

 ؾـازشء غـةضنةوتٓتامن ٖيوايـةء ئيَُةف باؾشن.

ــةَإ     ــةوة بةيآْاَ ــةو ضؤشةوة ثيَه ــسة ي ــة )ش.ٕ.ى(ء بةْ ــة ن ــاضاوة ْي ـــإ ؾ مش دةْابت
َؤضنطزوة، يةطةٍَ )ب. ئو نوضزغتإ( زضيَ يو ْةنطزوة ية ٖاوناضييتإء ضِيَطةزإ بة بووٕء 

 نامنيو بطايــإ ية ْاونة ضظطاضنطاوةناْو شيَـط زةغـةيتو )ش.ٕ.ى(زا.

بةيّ عةيـو باثري نة ثياويَهو زار يـةزٍَء، قـشن يـة زيَـةء ظؤضيــ ْاسـةظش )ش.ٕ.ى(ء       
ؾؤضِؾــةنةَاْة، ض نــة يــة ؾـــاض بــوو، ض نــة ٖاتووةتـة زةض، ٖــةض خـــةضيهو تيَهـــساْو    

 ْيَواْـُاْة: بؤ ْـُووْة:

ْاونةناْو ئيَُة ْـةى بـةثيَو ضِيَههةوتٓٓــاَاْةش َـؤضنطاوش ْيَـوإ ٖـةضزووم،        ( نة زيَتة1
بةيَهو زةيـةوآ بة نةيَةطايوء بة خؤغـةثاْسٕ، بة بيَبـانيو يـة )ش.ٕ.ى(ء طايَتــةنطزٕ   
بة زةغـةيتة ؾـؤضِؾـطيَطِييةنةش ضِةفتاض بهات، نة ئةَـةف بة ٖـيس دؤضيَــو قابيًــو    

 قبــوٍَ ْية.

تــةش ظؤض قػــة تطْاْــةء توْسوتيــصو ْاسةظاْةيــة بــة دؤضيــو نــة ئاويَٓــةش زيَــة ( ْاَــةء و2
زاخساضةنةش خؤيةتو ية )ش.ٕ.ى(ء ؾؤضِؾةنةَإ، ْاَةش زوايو نـة بـؤ َـين ْـاضزوة     

(ية!! نة خؤتـإ  ٚايصعالّ عًع٢ َٔ اتبف ايعٗعد٣ظؤض بآئةزةباْةؾــة، زوا دوًَةؾـو )
 زةظأْ بؤ نآء نـةشء نــؤٕ وتـطاوة !

بةضِاغيت )ش.ٕ.ى.( نـيو زيهـة يـة تواْايـسا ْـةَاوة قبـوَيو بهـات، يـةو ْاونـةش          دا 
غـةضنطزايةتيو خؤش، بؤية تهاَإ واية ٖةضنو ظووتطة بيهيَؿــٓةوة، ئةطيٓـــا َـٔ ْـاتوامن     
نيـو تط )ٖـ.خ.ى( ظةبـت بهـةّء ئؤبـاَيو خـؤشء وتـةء ضةفتـاضش زوشَٓاْـةش خـؤش يـة        

 .َٔ أْععمرٚقد أععمر ئةغـتؤش خؤش زةبيَـت. 
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بةتايبـةتو نوْهة عةيـو باثري ية فيتٓـةء ٖةضاْاْةوة زةطةضِآ، ظؤضيـ ئاؾـهطاية نـة وتـةء    
 ضةوؾـيت ْاسةظاْةش بةضاْبــةض )ش.ٕ.ى( ٖةض خعَةتو بةعػـو فاؾـو زةناتء بةؽ.

ئيـ  ٖيوازاضّ يةنيَـو بٓيَــطٕ بؤ ْاونةنــةَإ نـة بـاوةضِش بـة زؤغـتايةتوء ٖاوثـةعناْو       
 ٖةضنو ظووة ئةو بةييـة يةنؤٍَ خؤَإء خؤتــإ بهةْةوة. ٖةبـآء

 زووباضة ضيَعش بيَجايإ بؤ دةْابتإ

 ٖةضبصش بؤ بطاش زيَػؤظتإ:  َاّ دةمٍ

 ئيُــعا
 

(زا 1410قــفط 11( )11/9/1989غـــةضةجناّ دــةْابو ضِابــةضش طؿـــيت يــة ضِؤشش: )

ا زةْيَـطشَء يـة ْاَةنةيـسا دـؤضة     ظيٓــوآ(ز  َصععطس٢ ْاَةيةنو بؤ َـاّ دةمٍ بة )ناى ؾـيَذ 
 طفتيَو بة َاّ دةمٍ زةزات نة ؾتيَهو وا بهات ضِاظيـبـآء طًـةيو ْةَيَٓـآ!

ــة شَــاضة: ف   م، ضيَهــةوتو:  -ئةَــةف زةقــو ْاَةنــةش دــةْابو ضابــةضش طؿــتيية، ب
(11/9/1989.) 

 بػِ اهلل ايطػنٔ ايطسيِ
 اهلل انبـط

 ْوغيـٓطةش ضابــةضش طؿــيت

 بعووتٓـةوةش ئيػـالَو ية نوضزغتاْو عيَطام 

 اهلل تعايـو ٚفكعع١بةضظء بةضِيَع دةْابو َاّ دةمٍ  

 يةثـاف ضيَعء غـةو ية وةيَو ْاَةيةنسا نة بةزةغـتُإ طةيؿـت

 ْةقؿـبةْسييـةوة  َصطس٢بةٖؤش بةضِيَـع ؾـيَذ  

و ئيػـــالّ ثاضيَعطـاضش ئـةو    بةضِيَعتإ ئاطازاض ئةنةيـٔ نة بآطوَإ بـٔ ئيَُـــة بـة فـةضَاْ    
ئيتفـاقية ئةنـةئ نـة ثَيهٗـات يـة َْيـوإ )ش.ى.ٕ(ء )ب.ؽ.ى( نةواتـة غـةباضةت بـةو         
ضوزاواْـــةش نــة ٖــؤش زيَططاْيتاْـــة غــةباضةت بــةوة نــاضيهو وا ئةنةيـــٔ، نــة ديَطــــةش 
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ضةظاَةْسش ٖـةضزووم بـآ، نةواتـة ئَيـوةف ٖـةضوةنو دـاضإ بـٔء بطايـةتو ضاطرينـةٕ تـا           
 ...ةَإ زةضئةنةوآ، ئيـ  زاواش ثـاضيَعطاضشء َوفكيةتتـإ ئةنةيـٔنطزةو

 وايػالّ عًيهِ

 عبسايععيع عجُإبطاش زيَػؤظتإ 

 ئيُــعا

 

(زا بـؤ  1410قـفط  11( )1989/ 11/9يةنؤتاييـسا َـٔ ْاَةيـةنو تيَـطو تةغـةغ يـة )      
ــاّ دــةمٍء     ـــو ْووغــيبوو نــة وةيَيَهــو باؾــو ْاَةنـــةش َ ـــو غياغـــيو يةنيَت َةنتةب

 ضِةخٓةنـاْوء ٖةضِةؾـة ظاضةنييـةنةيؿـو تيَـسابوو، نة ئةَة زةقةنـةيةتو: 

 ّ . ظ(ي يـةنـي تــيْاَةيـةنـي بةْــنة )عـةيـي باثـيـز( بء )

 بػِ اهلل ايطػنٔ ايطسيِ

 بؤ ئةْساَاْو َةنتةبو غياغو ش.ٕ.ى بةضِيَـعةوة!

11/9/1989 

 غــةويَهو ؾـؤضِؾطيَطِاْة

زواش غةوء ضيَعَإ بؤ ٖةَوو بـةضِيَعإ، نـةْس تيَبيٓييـةنُإ زةضبـاضةش ئـةو طريوططفتـة       
 ئاطازاضتإ بهةيٓــةوة:ٖةية، نة يةّ بةيٓــةزا، ضوويسا، بة ثةغـٓسَإ ظاْو 

(ش ْووغيٓطةش غهطتاضيةتـُاْسا نة 51( ظؤض غةضَإ غوضَِا نة ية وةيَو ْاَةش شَاضة )1
بة ؾيَوةيةنو ضةغـُيو ْووغطا بوو )َاّ دةمٍ( نةْس زيَطِيَهـو عـاتيفيوء زيَطةضَاْـةش    

ووش يةغةض عةيٓـو ْاَةنةش ئيَُـة ْووغـو بـووٕ، نـة ض يـة ضِووش ْيَـوةضِؤىء ض يـة ضِ      
 تةعبـريةوة ْاقـؤي بووٕ!!

ــوة  2 ــة ْووغــطابووٕ، نــة ثيَُـــاْوابوو يــة ئيَ ـــطِاْةزا غـــآ َةبةغــيت ٖةيَ ( يــةو نـــةْس زيَ
 ْاوةؾـيَٓةوة:
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أ/ نة ْاَةنةش ئيَُـة بة )ظؤض ْاؾريئ( يةقةيَـةّ زضابوو! بةيّ ٖةَوو عـاقًَيَهو خـاوةٕ   
ادواْــُإ بـةناض ْةٖيَٓـــابوو،    ويـصزإ زةظاْآ نة ئيَُـة ٖيس وؾـــةء تـةعبرييَهو ْ  

نوْهة ية خؤَـإء بةضْاَـةناْو ْاوةؾـيَٓيٓةوة، دـا َةطـةض وةزةْــن ٖـاتٔ يةغـةض         
 ْاسـةمء، نويَدـايةتو قبـووٍَ ْةنطزٕ، بة ؾـيت ْاؾريئ يةقةيَــةّ بسضآ! 

ب/ نة ْـاَةش ْاوبطاوَإ بـة ئـو )بعووتٓــةوةش ئيػـــالَيو( سػـيَت ْـةنطابووء يـة        
بعووتٓـةوة بةزووض ظاْطا بوو! بةيّ زيَٓيـابٔ نـة ْاَـةش ْـاوبطاوء ٖـةضدؤضة      ئةزةبـو 

ٖةيَويَػتء بطِياضيَهو زيهةش ئةوتؤف، ٖـةيَكويوش ْيَـو دةضطـةش بعووتٓةوةيـةء،     
ئةزةبء ضةوؾـيت بةضظيـ يةمش يةى يةنو وضزء زضؾتاْو بعووتٓـةوة، نانًَةنـةش   

ــال   ــابطِووش ئيػ ــعظةتء ئ ــتين عي ــة ثاضاغ ـــة ي ــةنطزٕ،  بطيتي ــووٍَ ْ ــةقيو قب ّء ْاس
ٖةضنةغيَهيـ بةثيَهـةواْةش ئةوةوة يـة بعووتٓـةوةش ئيػــالَيو سـايَو بووبـآ، بـا       

 بةظوويو نـاو بة بريءبؤنـووْو خؤيسا بطيَطِيَتــةوة.

ز/ نة يةنؤتـايو ئةو نـةْس زيَــطِةزا ْووغطابوو )بةبآ ضةظاَةْــسيو ئيَُــةف ْاتواْــٔ 
 (!! دا ئيَُــة ئةو قػــةيةَإ ية زوو غـةضةوة ثآ ٖةيَـةية:ية ْاونـةش ئيَُــة بٔ

بعووتٓةوةش ئيػـالَيو ٖةض يـة يةنـةّ ضؤشش زضوغـت بووْيــةوة نـــاوةضِيَو       8يةكـةم 
ثطؽء ضاظيبـووْو ٖيس نةغيَو ْةبووة، دطـة يـة ئـو خـواء ثيَ ــةَبةض "غـةيتء       
غةمَو خواش يةغةض بآ"،ناتو خؤؾـو ئيَُـة يةطـةٍَ )ش.ٕ.ى(ء ٖيَـعة غياغـيية      

ٕ َـؤض نـطزوة، نـة دطـة يـة      نوضزغـتاْييةناْو زيهةؾــسا، ثةيـُإء ضيَهةوتٓٓاَةَا

(ء ٖاونـاضيو، ٖـيس َـةضديَهو زيهـةش تيَـسا     ااستعراّ ايعُتبعادٍضيَعش زووغـةضة )

 ٴۇ ۈۈ ۆ ... ژْيـة، دا ئيَُـة بة سونُـو فةضَاْو خـوا نة زةفـــةضَوآ:  

ٖةض يةغـةض ئةو بةيَيَــٔء ثةيــُاْةئء ٖيهـو     ،ااشععرا٤   ژ ۅ ۅ              ۋ ۋ
 يـآ نةّء ظيـاز ْانــةئ، ٖةتــا بةضاْبةضةنـةَإ طؤضِاْو بةغـةضزا ْةيةت! 

نة ئيَـوة بـةؽ بـة ئـو      -زيػإ ناتو خؤؾو نة ئةو بٓهاْةَإ يةو ْاوناْة بٓيات ْإ 
ةتيتإ يةطـةيَتإ  ، ٖاتشن يةغةض ئاغيت غةضنطزايةتيُإء غـةضنطزاي -خؤتاْيـإ زازةْئَ 
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زاْيؿــتشنء ئــةوناتيـ نـةْس داضيَــو ييَُــإ تةئهيـس نطزْــةوة، نـة وؾــةش )ثــطؽ     
ثيَهـطزٕ(ء )ئيعٕ وةضططتٔ( بةنـاضَةيةْٔ، نوْهة ئيَُــة بة ثطؽء ئيعْو نةؽ بةضِيَوة 

 ْانـشن، دطــة ية ئو خواء ثيَ ـةَبـةضَإ "غةيتء غةمَو خواش يةغةض بآ".

نـة بـة ْةخؿـةء ثيالْـو ٖيَـعة ظيـة        -ضنـةيةنو نوضزغـتاْو بـةضئ    ئيَُة ٖـيس ثا  8دووةم
بة ًََهـو تايبـةتيوء    -ديٗاخنـؤضة ضؤشٖةيتيـوء ضؤش ئاوايو يةنإ يةتءثـةت نطاوة 

ؾةخػـيو ٖيس نةؽء ثيَـطِء زةغتةيةنو ْاظاْشن، بـةيَهو زةيَـيشَن: نوضزغـتإ بـةؽ     
ــةتو ئي  ــة نويَداي ــاضة نــة ئيػــــالّ ب ــاييعَو ضؤشٖــةيتء َــويَهو نـــوضزة! زي ُجطي

ضؤشئــاواف ضِاظش ْــةبآ يــة نوضزغــتاْسا، ســةوداض سةودـــاض بــة نويَدايــةتو ثيَــطِء 
ــةش ًََهـــساضيةتيوء    ــت، ٖةيَبـــةتة ئــةو نةغــةف نــة نةيَهةيَ زةغـــتةيةى قايــٌ ْابيَ
نويَدايةتيو نوضزغتإ يإ بةؾَيهو نوضزغـتاْو يـة نةيًـة زايـة، ْـة زةتواْـآ ْـاوش        

بٓـآ،ْةزةتواْآ بةيَطـةيةنيـ بةزةغـتةوة بططآ بؤ ضِةتهـطزْةوةش ؾـؤضِؾطيَطِ يةخؤش 
ــاييعَو ديٗــاخنؤضء، ضِشيَُــة ْاونــةيية   ــةتيو ئيُجطي ــةتيوء نويَداي زةعــواش ًََهساضي

 زاطيـطنةضةناْيـ!.

(  ئةو زوو ) خ.ّ.ش( نـة ْاَةنـةش ) َـاّ دـةمٍ(يإ ٖيَٓـابؤوة، طوتبوويـإ: طَاَـة        3
اتو زيهــة بٓهـةناْيإ يـةو ْاونــةية مْةبـةٕ، ييَيــإ    ( غـةع 48طوتوويـةتو ئةطـةض بــة )  

 زةزةيـٔ!ص. 

 : جــا ية ئاقـار ئةّ قضـةيةدا  ئي ُـة ئــةوة ٖةَيوي ضــيت بآ ثي ـضى ثةْـاَـاْة

ئةّ قػةية ية زوو سايٕ بةوموة ْيـة، يإ )خ.ّ(ةنإ ضِاغت زةنـةٕ، ْـاوبطاو    8يةكــةم 
يت خؤياْـة، ئةطـةض زةغـت ٖةيَبةغـيت     قػـةش طؤضيين نطزوة، يإ زةغــت ٖةيَبةغـ  

 خؤيـإ بآ، ئةوة زةميةت يةغـةض بآ غةضةوبةضةيوء بآ ياغايو )ش.ٕ.ى( زةنات!

وة ئةطــةض ْــاوبطاويـ خــاوةْو قػــةنة بــآ، ئــةوة يــةّ خــايَو زووةّء غــيَيةَةزا بــؤ 
 وةيَةنةش بطةضِيَـٔ.
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زةغـتطريبووٕ، يـة   : وازيـاضة ْووغـةضش زيَطِةنـة، بةضٖـةّء زةغـتهةوتو نـانو     دووةم
ئةجناَو ؾـةِضش ْيَوخؤيوء نـوضز نوشييـسا، بؤيـة ٖيَٓـسة يـة بةٖاْةيـة بـؤ ئـةو دـؤضة          

 ؾـةضِاْة!!

: ئيَُـة وةى ئيػـالَيو ْةى )ئيػـتيػــالَيو!!( ٖـةض يـة غـةضةتاش َػـويَُاْةتو      سيَيةم
َاْةوة، غةضء َايَُإ بة خوا فطؤؾتوةو، يـة بةضاْبـةض ثاضاغـتين عيـعظةتء ئـابطِووش      
ئيػــالَسا، خؤَــإ بــة خــاوةْو ٖــيس ؾــتيَهُإ ْــاظاْشنء، وةى نطِيــاضيـ بــةزواش  
ــةضِيشَنء، خـــةيَو نـــةْسة شيـــاْو       ـــةٖيسيوء َطزْــو ؾـةضِافةتـــُةْساْةزا زةط ؾ
خؤؾـسةوآ، ئيَُـة ٖيَٓــسة عـةوزايَو َطزْشن، يـة ثيَٓـاوش خـواو ئيػــالّء خةيَــهو      

 نةوغاوةء بآ ؾـواْـُاْسا. 

ــةثآ  ـــة ب ـــوا  وة ئيَُ ـــاْو خ  گ گ  گ     ک ک   ک  ک...  ژش فةضَ

بة عةظَيَهو ثـؤييشنء زيَيَهـو ثـطِ بـطِواء يةقيٓـةوة،       ،ايبكعر٠ ژ ں... ڳ  گ
بةضثةضنو ٖةض دؤضة زةغت زضيَـصيوء خؤغـةثاْسْيَو زةزةيٓـةوة و ثيَُـإ وايـة غـتةّء       
ظويَِء خطاثة ٖةض غتةّء ظويَِء خطاثةية، ض بابايـةنو ئـةَطيهيوء ضِووغـيوء بةعػـيو     

 بيهات، ض بابايةنو نوضز!!

ــازةيو خؤاــا  ــة ئاَ ــة ئيَُ ـــو  ٖةيَبةت ـــةت ثةيسانطزْ ــاوةضِيَو واقيعي ــووء ن ٕ وةضططتب
ٖةضِةؾـةنة بووئ، بةيّ وازياض بوو قػـةنة بةضٖـةَو بري ييَهطزْـةوة ْـةبووء، ٖةغـتء    

 ْةغتء زةضووٕ طـةضّ بووْيَهو ناتيو بوو!! دا ْاظاْشن زاٖاتووف نو ية ٖةطبـةزاية!

نــةش، بــةٖؤش ئــةو ضغــتة ( بيػـتووَاْة نــة )َــاّ دــةمٍ( طوايــة ظؤضبـةش تــووضِةيو ية  4

ٚايصععالّ عًعع٢ َعٔ    قوضِئاْييـةوة بووة، نة ية نؤتايو ْاَةنةَاْسا ْووغطابوو، واتـة: ) 
(، بةيّ بيَطوَـإ ٖةيَهـووٕء تووضِةبووْةنـةش، ئةطـةض ٖاْـسةضء ضِةفنء      اتبعف ايعٗعد٣

ضِيؿـةش زيهةش ْةبووبٔ، يةدآش خؤيـسا ْةبووة، نوْهة ضِغتةش ْـاوبطاو ٖـيس َاْـاء    
 -ٖةضنةْسة قػـةش َووغاية )عًية ايػالّ( بـؤ فريعـةوٕ    -غـتيَهو خطاخ ْاطةيةْآ َةبة

بةيَطةؾِ بؤ غـةيـُاْسْو ئةّ قػةيةّ ظؤضٕ، بةيّ بةؽ يـةنيإ زةخةَـة ضِوو، ئـةويـ    
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ٕ ئةوةية: نة بةضِيَع َاَؤغـتا َةم  يـة   –ضِابـةضش طؿـيت بعووتٓـةوةش ئيػـالَيو      - عجُععا
ــة ضؤشش       ــيوة، ي ــةوةش ْووغ ــصش بعووتٓ ــؤضِش ضاويَ ــساَاْو ن ــؤ ئةْ ــة ب ــسا ن ْاَةيةني

ٚايصعالّ عًع٢ َٔ (ش )ئيَطاْيو(زا يةنؤتـايو ْاَةنـةيسا ْووغيويةتو: )29/5/1368)
 (.اتبعف ايعٗعد٣

طةياْسبايـة، َاَؤغـتاش    زياضة ئةطةض ضِغـتةش طؤضئ ٖيــس َةفٗووَيَهــو ْـةطوجناوش   
 بةضِيَـع بةناضش ْةزةٖيَٓـا.

 ( ية نؤتاييــسا: 5

ٖيوازاضئ ٖةَوو ميةنُإ ئةّ باضوزؤرء قؤْاغة زشواضةَـإ يةبةضنـاو بـآ، نـة طةيـة      
نةوغاوةء بآنةغةنةَاْو ثيَسا تيَسةثـةضِآ، ءة ئاطاَإ ية خؤَإ بـآ، ؾـةيتإء ْـةفؼء    

ويَػـتء ضِةفتاضَيهُـإ ْةنـةٕ، نـة بيَذطـة يـة ظيـاْو        غـيفةتة بةزةناْـُإ زووناضش ٖةيَ
خؤَإء ثيَدؤؾشايَيو زوشَٔء ْاضِةسةتيو زؤغتإء، ظياتط ويَطاْبووْو نوضزغتإ، ٖـيس  

 غـووزء بةضٖةَيَهو ْيــة.

ـــالَيو(ء ؾــويَٓهةوتوواْو خــةتء    ـــة وةى )ئيػـ ــة ئيَُ ـــةوة ن وة زووثاتيؿــو زةنةيٓ
َو خـواش يةغـةض بـآ" بـؤ بطايـةتيوء زؤغـتايةتوء       ضيَبــاظش ثيَ ـةَبـةض "غةيتء غةم

تةبايو، يةغةض بٓهيٓـةش سةمء زازطـةضيوء ضِيَـعش زووغــةضة، زةغـتُإ يـةئو ٖــةَوو       
نةؽ زضيَصتـطةء خوا ثؿــتيوإ بآ، ٖيس بةيَطـةيةى يةغـةض خؤَإ ثةيــسا ْانةئ، بـةيّ  

ـ  سٕء مم يـة بـةضِآ تيَجةضِاْـسٕ    بة ثيَهـةواْةوة نةغيَو ناوش ية نويَدايةتيوء غٓووض بةظاْ
)) َٚعٔ  بـآء، بة ٖةمء زازطةضيوء بطايةتيـو ضِاظش ْةبآ، ئةوة ئيُـاَو عةيـو طوتـةْو:  

ٍو فاجلععٛرو عًٝعع٘ أضعٝل(. ٘ب ايعععد  ضععام بب
ئيسش بة ٖيــواش ثتـةونطزْو ضِيـعش زؤغـتايةتيوء، ظيـاتط دؤؾـساْو نـووضةش خـةباتو         

 بيَسازيــو..ضِةواَإ زشش غتةّء نةوغاْةوةء 

 ايصاحلنيوايػالّ عًيٓـا وعًـو عباز اهلل 

 ى 1410/ قفط 10عةيـو باثيـط 

 ئيُــعا
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ــاضة َاَؤغــتا )َــةم  ــةيّ  عجُععإزي ــطئ، ب ــؤ بٓيَ ــةبوو ْاَةنــةيإ ضاغــتةوخؤ ب ( ضاظش ْ

نـة ثيَُوايـة    -ثيَُاْطةياْـسٕ، ئةطـةض ططيــُإ ثيَؿــيإ ْةطةيؿـتبآ       ْاضِاغتةخؤبةؾيَوةيةنو 
ـــ ـــآثيَؿ ــة      -يإ طةيؿتب ــتٓةناظناْساو ي ــة ضِيَهدػ ــة ي ــةوةش ْاَةن ــةض يةونات ــةوةش ٖ يةبةضئ

ٖيَعةناْيؿُاْسا زةغتاوزةغيت ثيَهـطاوةو بةوبووةتةوة، بةثيَويػـتِ ظاْو ييَطة يـة زووتويَـــو   
ئةّ ياززاؾــتاْةَسا تؤَاضش بهةّ، تـانو بعاْـطآ ؾـيَوةش برينطزْـةوةء ٖةيَويَػـت ْواْـسْو       

نؤٕ بووة، ية بةضاْبـةض ئةو دؤضة برينطزْةوةء غياغةتةش دـةْابو َـاّ دـةمٍء    ئةوغـاَإ 
يةنيَتيو ْيؿـتيُاْيسا، ؾـاياْو باغيؿــة نـة زةقـو ٖـــةَوو ئـةو ْاَاْـةش ئيَُـةء ئـةوإ بـة          
زيهؤَيَٓت يةمَإ ثاضيَعضاوٕء يةناتو بالَونطزْةوةش ئةّ ياززاؾتاْةزا بةؾيَوةش نتيَت يةميةٕ 

 ـشن(ةوة، تؤَاضزةنطئَء ية نتيَبـو )ٖةوضاظو ْؿـيَو(يؿـسا ٖيَٓـطاوٕ.طؤقنـاضى )يكن

 نـءتــايـي نـي ـغــةنــة

 غةضةجناّ ية زوو قؤيَةوة نؤتـايو بة نيَـؿةنة ٖيَٓــطا:

(  237،238مثةضِة: ) -: وةى َاَؤغتا سةغـةٕ بابةنط ية )ٖةوضاظء ْؿـيَو(ةنةيسا يةكــةم
ضَيهـو ضِؤشطـاضش خويَٓـسْو بـة ْـاوش )عبـسايطػنٔ بـاثري        باغو نطزوة: ضؤشيَهيإ بطازة

(ش نؤيــة بـووة، غـــةضزاْو    93ئاوةشيَيـو( نـة ئةوناتـة ديَطــطش بةضثطغـو تيجــو )     
َاَؤغتا سةغـةْو نطزوةء زاواش ييَهــطزوة ثيَهـــةوة غـةضزاْو )سةغـةٕ نويَػـتاْو(      

وة نووْة مش ْاوبطاوء بهةٕ، بؤ ييَهتيَطةيؿسنء ناضةغةضش نيَؿـةنة، غــةضةجناّ ثيَهة
 ٖةْسيَو قػــةو باغو باؾــيإ ثيَهةوة نطزوةو باضططشيـوء ئايَؤظييـةنة خاوبؤتـةوة.

ٕ : ٖةض يةو غـةضء سـةزةزا ضؤشيَهيــإ َاَؤغـتا َـةم     دووةم ، بـة زواش نـاى َـةم    عجُععا
ؾـةضيفيسا ْاضزبوو بهـآ بؤ خاْآ "ْووغيٓطةَإ يةوآ ٖةبوو" ئٓذا نـة ئيَـواضآ نـاى    
َةم ؾـةضيف ٖاتــةوة، زياضبوو ظؤض ظؤض ْاضِةسةت بوو، طو:: ئـةوة نـيية بؤنـو وا    

 ْاضِةســةتو !
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ئةويـ زياضبوو ْةيسةويػـت ثيَِ بًَآ، بةيّ ظؤض دـةختِ ييَهــطزةوة نـة ٖةضنــو بـووة      

ٕ زةبآ ثيَِ بًَيَـو، ٖةيَبةتة يةم بةمش ْاَةنةش َاَؤغــتا )َـةم    (يؿـسا نـة بـؤ َـــاّ     عجُعععا
ةميو ْاضزبووء تيَيـسا ٖاتبوو "غــةباضةت بةو ضِووزاواْة نة ٖؤش زيَططاْيتـــاْة، نـاضيَهو   د

وا ئةنةئ نة ديَطـاش ضةظاَةْسيو ٖةضزوو مبــآ." ئـةوةّ خويَٓـسبؤوة نـة َاَؤغـتا َـةم      

بؤ ضاظيهطزْو َاّ دةمٍ ؾتيَهو يةباضةش َٓةوة بةزةغـتةوةية، ئيـسش ئـةوةبوو نـاى     عجُععإ

( زةيةوشَ بؤ َاوةش ؾـةف َـاْـن   عجُععإؾـةضيف طوتيو: "بةنوضتو َاَؤغــتا )َةم َةم 
تــؤ تةغنيـــس بهــات، ٖةضنــةْسة ظؤضيـــ ٖــةويَُإ يةطةيَــسا، بــةيّ يةغــةض قػــةش خــؤش 

 غــووضبووء طوتـو "وا ْـةبآ َاّ دـةمٍ ضِاظش ْابآ!"

ـ  ةيّ بـة نـطزةوةء يـة    ئيسش ئةوةبوو َٔ بؤَاوةش ؾةف َاْـن بطِياضش تةغنيسنطزمن زضا، ب
واقيعــسا ٖيس طؤضِاْهاضييـةى ضِوويٓــةزا، نوْهة ئيَُــة ٖةض يةْيَو ثيَؿُةضطةء باضةطاناظنـإ  

 بووئ، دةْـابو ضابــةضء ئةواْيـ َةطةض بة غـةفةض ٖاتبـإ، ئةطةضْا ٖةض ية)غٓة( بووٕ!

ييع تـةْطو  َاَؤغتا سةغـةٕء بطايـاْو بٓهـةش قوويَةٖـةضَيَـ زواش ئـةوةش غـةضَاش ثـا       
ثيَٗةيَهٓشنء، بةٖؤش ٖةيَويَػـتةنةش قيازةؾــةوة نة ؾتيَهو زيهـةيإ يـآ ناوةضِوإ زةنطز! 

 ئةو بٓهـةيةش نة بةتةَابووئ زضوغيت بهةئ، زضوغت ْةنطاو، ٖاتٓـةوة بؤ خسضاوآ!
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 شـالََََََََََََََء ىيــويََََََََََََََك تةمــةٌ لــة )خـدراوآ( و 

 ضــاالكيء جــنوجولَى جـؤراوجــؤر
 

/ 5/3( تـانو ) 9/1989ية َـاْطى )   -وةى ئةو غاٍَء ْيوةى نة ية )خسضاوآ( بووئ َا
ــةيَيَو نــامنيىء     -(1991 ــعى ســةَعةء ثاؾــإ ؾــافيعو، نؤَ ض وةى خــؤّ، ض وةى ٖيَ

غنـودوَيى دؤضاودؤضَــإ ٖـةبووٕ، نـة بـة ثيَويػـتى زةظامن يـة سـةوت خايْـسا غـةضو          
 ئاَاشةيـإ ثيَبهـةّ:

1- 

ئيَُــة ٖةَووميــةنُإ بــة ثيَؿــُةضطةء بــةضثطؽء َايَةناظناْــةوة يــة )خــسضاوآ( شيــإء  
طوظةضاْيَهى ظؤض غةختء زشواضَـإ ٖةبوو، ية ٖةَوو ضوويَهـةوة، بةيّ نوْهة بة عةظّء 

ييَـطةزا واباؾـــة ئاَـاشة بـة     ئريازةيةنى ثؤيييٓـةوة زةغتُإ زابووية، ثيَُـإ ئاغإ بوو، نـة  
 نةْس ؾـتيَو بهــةّ:

بـة   -( َايَيَـو زةبـووئ   30نـة يـة غـةضةتاوة غـى )     -ئةو َامَْةى ية خسضاوآ بـووئ   - أ
باضةطاى ٖيَعيؿـةوة، بة ٖةَووَإ يةى َوةيًيسةى طهـهةى ناضةباَـإ ٖـةبوو، ٖـةض    

يى غـةضثةضؾــتيى  َايَـة طًَؤثيَهـى طههةى ثيَسضابوو، نـاى زنتـؤض ئةػنـةزى ٖـةوييَط    
 ناضةباء َوةيًيـسةنةى زةنـطز!

ٖيس َايََيوء باضةطــاى َٖيـعيـ تةيةفعيؤْــُإ ْـةبووء يـة ضَيـو ضازيـؤوة ئاطـازاضى           - ب
 ٖـةواٍَء زةْــنء باؽ زةبووئ!

ناضتى غـجييُإ ٖـةبوو خواضزةَـةْو ٖةضظاْـُإ بة )نؤثــشن( وةضزةطـطتء، نـــاى      -ز
 غـةضثةضؾتيى ئةو نـاضةى زةنـطز.َةم غـةضزاض غــًيَُاْةيى 
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ٖةْسيَو َايَة زؤغـتى خؤَإ خةيَهى زةقنــةضى ثؿسةض نة زةويَةَةْس بـووٕ، داضوبـاض      -ز
ئاشةيَيَهياـــٔ زةٖيَٓــاء يــة خــسضاوآ غـــةضياْسةبطِىء، طؤؾـــتةنةَإ بةغــةض َكــةضِء  

 َايَـةناْسا زابةف زةنـطز.

 ــةرّ يـة خــنراوى  :صــآ بيـزةوةريـى خاتــووٕ َــةال ذْـى ٖـاوص

)طويَؿــاز خإ( ٖاوغةضى ناى  خايس )أبو ٖـادط( طيَــطِايةوة، نـة ضؤشيَهيـإ يـة       8يــةك 
خسضاوآ َيواْى َايَى ئيَُــة بووةء ية ناتيَهـسا نـة َٓسايَةناْــُإ: بةغـؤظ، ثـريؤظة،      

ضيوة، ـُــس، عبسايطػنٔ، ْوغتووٕ، ضؤشيَهى غـاضزى ظغتإ بووةء باضإ بةييَعَـة بـا  
بـة ٖـؤى ئـةو      -نـة خاْوويـةنى طـٌَ بـوو     –ٖةض ئةوةْسةيإ ظاْيوة غةضباْى خاْووةنة 

طؤَاوةوة نة يةغـةضش زا وةغـتاوة، نـوٕ بـووةء قـوضِء ئـاوَيهى ظؤض ٖةَيِطشاوةتـة َْيـو         
شووضةنةوة! طوتى: َٓيـ واَعاْى ئيَػـتا َاَؤغتا شٕ ْاضِةظايى زةضزةبـطِآء ْاؾـهوضيى   

ؤى تيَهٓــةزاء خيَــطا َٓسايَـةناْى طواغـــتةوة بـٔ زيواضةنـإء       زةنـات! بةيّ ٖيس خ
 طوتى: َاؾــةيَة خواية يةو ٖـةَوو بةضةنةتء ضِةػنةتـةى ئةَػــاٍَ!

ؾاياْى باغة ئةّ بريةوةضييةّ ية ْاَيًهةى: طخاتووٕ َةم شٕ ئافطةتيَهى ٖةيَهةوتووء 
ء خيَعإ يةغايةى ؾـةضيعةتسا(  ٖاوغـةضيَهى ْاواظةصزا نة بةؾيَهيؿة يةنتيَبـو: )ئافطةت

ية ظاضى بةغؤظخاْى نهُةوة ٖيَٓـاوة، بةيّ ئةوناتـة وايعاْيبــوو ية)غـاظطاض خـإ(ى     
ٖاوغةضى نـاى دةَاٍ ئةػنـةز قوويَةضِةؾيى ؾـةٖيسى بيػـتوة، نةنى نة طويَؿاز خإ 
غـةضزاْو نـطزئ، طـوتى: ئـةوة َـٔ بـووّ ئـةو زيــُةْةّ بيٓيــوةء بـؤ بةغـؤظ خــامن            

 اوةتـةوة.طيَطِ

يـة خـسضاوآ ٖةْــسيَو ثيَؿـُةضطةى ظطوضتييُـإ ٖــةبووٕ، يـةى زوواْيَهيــإ ٖــةض        8 دوو
زةضزاشؤء ْــةخؤف بــووٕ، ٖةؾـــياْبوو ْــةخؤف زةنــةوتء دــٌء بــةضطى نًَهٓـــى 

غـةضةضِاى    -خؤياْيإ بؤ ْةزةؾـؤضضا، خاتووٕ َةمشْيـ بةبآ ئاطـازاضيى َـٔ زةيٓـاضز    
ثؤؾانة نًَهٓةناْى ئةو ثيَؿـُةضطاْةى زةٖيَٓـاء بـؤى      -ى غـةضقايَيوء َٓسايَـةبةضيى خؤ
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ــوء      ــوء خوؾ ــٔء زاي ــأٖ ْةخؤؾ ــوت: طوْ ــةوةء زةيط ــؤى زةْاضزْ ــؤضزٕء ب زةؾ
 ٖاوغـةضيؿيإ يةم ْيــة، دًةناْيـإ بؤ بؿـؤٕ.

زياضة بؤيةف بةبآ ئاطازاضيى َٔ ئةوةى زةنـطز، نـوْهة زةيعاْـى ثـيَِ خـؤف ْيـة،       
 فيَطى تةْبـةيَيى ْةبٔ، خؤيإ ثاىء خاويَٓـيى خؤيإ بهةٕ.زةَطوت با ثيَؿُـةضطةنإ 

ظ بةضاْبــةض:  10/9/2014ٖاوغةضى ضِةػنـةتييِ: ئـةَطِؤ )   ثةضؤؾيىغـةخاوةتء  8ََََََََََََََسـى

( سادى طع٘ سعاد٢ اعاٖرى( ية غةضزاْيَهسا بؤمى زايهى ناى )1435 ايعكععد٠  ٟ 15

ٕ  فاطُعع٘  ريةوةضييـةى ٖاوغــةضّ  ، ئـةّ ب طع٘ ، عائيؿــة خـاْى ٖاوغــةضى نـــاى     ػععا
)ضِوخػاض خإ(ى طريِايةوة، ٖى ئةو ناتةى نة ثيَهةوة ية )خـسضاوآ( بـووئ، غـايْى    

(، طوتى: زايـو َـةم شٕ )ضِوخػـاض خـإ( نـة نيَؿـتى يــآ زةْـا،         1991 -1989)
ٖةضنةؽ ية ثيَؿـُةضطةنإ بةو ْيعيهـاْةزا ضِةتبـووايةو، بؤْى نيَؿـتةنةى بؤنووباية، 

 واٖـةبوو زاواى ييَـسةنطز نـة ٖـةض زةبــآ ييَـى غـــوات، ٖـةتا دـاضى       باْطى زةنطزو 
 تةواو زةبوو و ٖيهى بؤخؤيإ ْةزةَايةوة!  نيَؿتةنة

 وازةبـآ بؤخؤتإ ٖيس ْةَـايةوة ! نؤٕئيَُةف زةَاْطوت: 

َـازاّ بؤْيــإ نـطزوة، ْـاتوامن يَيـى غـؤّ ٖـةتا ئـةواْيـ          بةخوائةويـ زةيطوت: 
ٕ ْةرنـؤٕ، باداضآ ئةوإ  ، زوايـى بؤخؤَـإ ٖـى زيهـة غــاظزةنةَةوة، ئةواْـة       بيدـؤ

 زايوء خوؾهيإ ييَطة ْيـة ْاظيإ بهيَؿـآ!

ٍ ى َـءس :  دةروي ػ عـووعــةو َووظى ئا ــز دةخوا ى عـي ىيػ صـي وو ثِزتةقـا

 -( يةطـةٍَ ٖةْـسيَو يـة بطايـإ نـة يـة       1990-1989زا غـامَْى: ) غةضوســةزة  يةوٖةض 
خسضاوآ(بووئ، ية يةنيَو ية طةؾتةناْـُإ زا غةضزاْى ؾيَديَهُإ ية بٓةَايَـةى )ؾـيَداْى   

 ظةْبيــٌ( ية َةٖاباز )غـابةة( نطز.

ؾيَذ نة خويَٓسةواضيـى َةميةتيؿـى ٖـةبوو، ثيـاويَهى قػـةخؤف بـوو،      دةْـابىئٓذـا 
طَيطِايٓـةوة نـة ضِؤشَيهيـإ ثعيؿـهَيو ٖـاتوة بـؤمى بـؤ يَيهؤيَيٓـةوة يـةباضةى ئـةو ؾـتة             بؤى

www.alibapir.net



 .....................   (   نم كاهيي   ره  وه   بير)ى   هت هم نمن   اهم لو هي ك  هل  هخ ر م هح ند  .......  ...................     

     

 ص 353ط 

7 

7 

يـة خـواضزْى    (اْةوة نـة زةضويَؿـةنإ زةياْهـةٕ;   ػعارم ايعععاد٠ غةضغوضِٖيَٓةضو ياغـازضِ )
 ٖتس. ... ؾووؾـةو َووؽء ئاطـطو، ؾيؿـةى ئاغـٔ بةطووخء نةيـةنةى خؤزانطزٕء

ــسا نــة    ــةو ناضاْةي ــاف غــةضجنى ئ ــةنى ب ــةوةى ثعيؿــهةنة َاوةي طــوتى: ئٓذــا زواى ئ
زةفتةضو قةيَةَيَهى ثآ بوو ٖةض ؾتى زةْووغيىء زةْووغى زوايـى   زةياْهـطزٕء،زةضويَؿةنإ 

 بة غـةضغـوضَِاْةوة طوتـى:

 َٔ ييَطة وةغـتاو ْاظامن نى بٓووغِ: عيًُىعةقــأل ء 

 وةوة زابيَٓـآء، ْةغـووتآ!طةضّء غـووضبو بة غؤثةىظَـإ 

 ؾـووؾــةو َووؽ غـؤىء، ظَـاْت ْةبــطِآ!

 نةيةنـةو ظَــاْت بسةىء، خويَٓــى يــآ ْةيآ! ية طووخءظةضفن 

ضِووى تيَهطزّء طوتى: دةْابى ؾـيَذ! زةضويَؿـةناْت ئـةو     ثعيؿهةنة: ئٓذا طوتىؾيَذ 
ةتـواْى نــى بهــةىء    ؾـتاْة زةنةٕء ؾـووؾةو َووؽء ئاطــط زةخؤٕ، ئةزى دةْــابت ز 

 نى غـؤى !

طو:: ناى زنتـؤض َٓيـ زةتـوامن غـيَو غـؤّ، زةتـوامن ثطِتـةقاٍَ غـؤّ،        َٓيـطوتى: 
 زةتوامن َــؤظ غـؤّ!

2- 

 ططْطييـةنى بااإ بة فيَطنطزٕء ثةضوةضزةنطزْـى ٖةَةميـةْة زةزا: خسضاوآئيَُـة ية 

داضآ ٖةفتـاْة وتاضى ٖةيٓيُـإ ٖـةبوو، نة ٖةض خـؤّ وتـاضّ بؤ زةزإء، ئةطـةض ية    -أ
غةفةضيـ بووَاية، بـة ظؤضش )َاَؤغـتا َـةم ئةػنـةزى غـيٓةَؤنيو(ّ "خـوا يَيـو        

 خؤؾبآ" ضِازةغـجاضز دوَعةيـإ بؤ بهات.

 ٖةضوةٖا َةطةض نـؤٕ زةْا ضِؤشاْة زةضغِ ٖةبوو، ض بؤ ثيـاوإ ض بؤ ئافطةتإ.  -ب
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ٖةضوةٖا َٓسايَةناْيؿُإ نة بة ظؤضش وضزيًة بووٕ، ية شووضةنةى ناى )عبـسايهطيِ    -ز
قازض خسضةغووض(زا ٖةضزووى بطاش ثيَؿُةضطة: )ناى ناضوإ ٖاؾِ(ء )نـاى يكُـإ   

، بـؤ زةضؽ ثيَطـوتٔء ثـةضوةضزةنطزْيإ، تـانو     شاضاوةيى( خؤيإ تـةضخإ نطزبـوو  
 ْةخويَٓـسةواضء بيَئـاطا زةضْةنــٔ.

3- 

 غـةضزإءطـةضِاْى دـؤضاودؤضَـإ:  -أ

بة غطوؾت طةضِإ بةغةض خةيَهةوةء غةضزاْهطزْيإ، يـة ْعيهـةوة ثـآ ئاؾـٓابووٕء يــآ      
ظامن ئةطــةض بـة زيََيهــى غـاةء ْيـةتَيهى باؾـةوة بهـطآ،        ئاطازاضبووْيامن ثـآ خؤؾــة، زة  

بةضةنـةتى ظؤضةء ثازاؾـتى قياَةتيؿـى طةوضةيـة، نوْهة ثيَ ةَبـةضى خوا "قـًى اهلل عًيـة   

َّ، وغًِ" فةضَوويةتـى:  َّ، ٚايعَُتذايصني فع َََشبَّتعٞ يًُتشابٝ ٔ فع ََٚدب ا  طَقاٍ اهلل تعايع٢: 
َّ، ٚايع ٙو َايعو ت ايععُٛطخ: )   ٚايعُتعساٚرٜٔ فع َّص رٚا ( ٚصعشَّش٘و  819، 818ُتبعا يني فعع

 .170ايٓعٟٛٚ فعٞ رٜعاض ايصاحلني، ص 
واتة: خواى بةضظ فةضَوويةتى: خؤؾـويػتِٓ ثيَويػت بووة بؤ نةغاْيَو نة: يةبـةض َـٔ   
يةنسييـإ خؤؾسةوآ، يةبةض َٔ ثيَهـةوة زازةْيؿٔ، ٖـةضوةٖا يةبـةض َـٔ غـةضزاْى يةنـسى      

 ، يةبةض َٔ ناوثؤؾيو ية يةنسى زةنةٕ.زةنةٕء

ئةو َاوةيةف نة ية خسضاوآ بووئ غةضزإء طةؾـتى زووضء ْعيهـى ظؤضّ زةنـطزٕ، بـة     
ظؤضييـ َاَؤغتا سةغةٕء ناى َةم ؾـةضيف، يإ يةنيَهيـإ ويَطِاش نـةْس بطايـةنى زيهـة    

 بوو.ٖةض يةطـةٍَ زةبووٕ، وة بة ظؤضييـ ناى تةٖـاى سادـى ظاٖري ؾــوفيَط زة

 غـةضزاْةناْـُإ بؤ مى ئةّ ميـةٕء ؾــويَٓاْة بووٕ:

ٖيَعةناْى بعووتٓـةوة: وةى: ٖيَـعى ئاظازيى، ٖيَـعى سػـٔ ايبٓـا، ٖيَـعى ْةقـط،       - أ
 ...ٖيَـعى قالح ايسئ، ٖيَـعى خايس، ٖيَـعى فاضوم
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ئؤضزوطانإ نة خةيَهى خؤَاْيإ يـآ ْيؿـتةدآ بووٕ: وةى: ئؤضزوطـاى زيًََـعة،     - ب
 ئؤضزوطاى زظيَـو، ئؤضزوطاى باضاَاوة، ئؤضزوطاى ناَياضإ.

خةيَهى خؤَإء خةيَهى ئيَطاْيـى يـة ؾـاضةناْى ئيَـطإ: وةى: غةضزةؾـتء باْـةء        -ز
 ٖتس.... َةضيوإء ناَياضإءخـاْآء ْةغةزةء َةٖابازء غةقعء بؤنإء ؾٓؤء غٓةء 

 ميةْـة غـياغـييةنإ:  -ز  

نة ئةو َاوةية زووداضإ غةضزاْى ناى َةغعوز باضظاْيُإ نطز ية )ضاشإ(،  :: ثـارتـى يـةك 
داضيَهيإ يةطةٍَ ناى دوٖط ئاغاى ييَوشىَء نـاى سـادى سـادى بـطايِ ؾـريخؤض،      

ـ   )نـاى َػـعوزء نـاى عـةصن      داضيَهيؿيإ خؤّء َاَؤغتا سةغةٕ بابـةنط، ئـةواْي
 عبساهلل(ى ديَططى بووٕ.

ئٓذا ديَى غةضْر ئةوةية نة يـة يـةنيَو يـةو زوو نؤبووْةوةيـةزا، َـٔ ٖةْـسيَو       
تيَبيٓيىء ثيَؿـٓياضّ ئاضِاغتةى ناى َةغعوز باضظاْو نطزٕ، زوايى ناى عةيــى عبـساهلل   

ؾؤضزٕ" طوتى: ية زةضفةتيَهسا "نة ثيَُوايـة ناى َةغعوز نووبووة زةضآ بؤ زةغت 
َاَؤغتا! ظؤض غوثاغت زةنةّ نة ئةو ثيَؿـٓياضء تيَبيٓيياْـةت عـةضظى نـاى َةغـعوز      
نطزٕ، يةَيَصبـوو ئةو ؾتاْةّ يةزيَـسابووٕ عـةضظى بهـةّ! ٖةيَبةتـة َٓـيـ ظؤضّ ثـآ       
غـةيطبوو، ديَطـطى غــةضؤى يةَيَـصبـآ ٖةْسىَ ثيَؿٓياضء تيَبيٓيــى يـة زيَـسا ٖـةبآ،     

 ـيبًَـآ!!بؤى ْةطوجنابآ ثيَ

ئةَاْيـ بةمى نةَةوة زووداض غةضزاظنإ نطزٕ، داضيَهيـإ  :  يسبى سؤشياليست دوو : 
ية)ناومٕ(و داضيَو يإ زوواْيـ يـةمى " ْيَـوظةْـن"ء ٖـةضزووى دـاضيـ نـاى      
)ضةغوٍ َاَةْس( غـهطتَيطى سيـعبء، خاَيـة غــةيس نانـة ئاَـازةى نؤبووْةوةنـة        

 بووٕ.

ئةواْيـ ئةوناتـة باضةطايـةنيإ يـةمى قامسـةضِةفء زؤيَـى       نة:   يسبـى شـيوعـىسـىَ : 
 ْيَـوظةْـن بووء )ناى َةم سةغـةٕ( بةضثطغى باضةطانةيـإ بوو.
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ئةواْيـ باضةطايةى يةو ْاونةيــةى ثيَؿـوو بـوو، بةضثطغـةنةيإ يـةوآ      :  : ثاســؤك ضـوار
 ْاوى )َـالظّ ؾوإ( بوو.

ء، زواش ئةوةف نةّء ظؤض نؤبووْةوةء زيـساضَإ  نة ثيَؿ  بامسإ نطز:  : يةكيَتـي ثيَنج 
 .1991ثيَهـةوة زةبووٕ، بةتايبـةت ثيَـ زةغتجيَهطزْى ضاثةضِيين دةَاوةضيى غـايَى 

 ثيَـؿواظييهطزْـُإ ية َيواْـاْى دؤضاودؤض: –ب 

 ئيَُـة ية خـسضاوآ ظؤض دؤضة َيواْـُإ زةٖـاتٔ:

ئةْساَإء ثيَؿُةضطةناْى ٖيَعةنإ، نة بة َةبةغـتى ضِاويَصنطزٕء ثطؽء ضِا يةباضةى  ياةك:
 نؤْيةتيـى نانػاظيو نطزٕ ية بعووتٓةوةزا زةٖـاتٔ.

 خةيَهـى عةؾــايةضء خعّء زؤغت، ض يةْيَو ئيَـطاْساء ض ية عيَــطاقةوة. دوو:

ــةت   صاااا : ــى، بةتايب ـــتاياْى ئيَطاْي ــاْطدواظء َاَؤغ ــاْى ب ــةناْى   بطاي ــاضء زيَي ــة ؾ ي
زةوضوبةضةوة، بؤ ويَٓـة: بطاياْى َةنتـةب قوضِئإ، وةى: نـاى سةغــةْو ئـةَيٓىء،    

 نة ظياتط ية داضيَو ية غٓةوة ٖاتٔ.... ناى فاضوقى فةضغـاز، خوا ييَو خؤؾـبآ

 نةغـايةتيوء ميةْة غـياغـييةنإ. ضوار:

4- 

ـ   واضى ضِاطةياْسْـسا، يـةو َـاوةى غـاٍَء ْيـوةى َاْـةوةَإ يـة        ظةق ئ نامنييُإ يـة ب
 خسضاوآ، بطيتيبوو ية ْووغشنء ناخء بةونطزْةوةى نةْس نتيَـتء ْاَيًهـةيةى، وةى:

 غـؤظى ْةتةوايةتيـى. -1

 ضِيَبـاظى ثيَ ـةَبـةض "قًى اهلل عًية وغًِ" نـاَةيـة  -2

 نوضزغتإ بؤ ويَطإ بووء نؤٕ ئاوةزإ زةبيَتةوة ! -3

 طاى قايَض بووٕء بةضةو خوا نووٕ.ضِيَ -4

 ثيَٓاغـةى سيعبى بةعؼء ناضةغـةضى َةغـةيةى نوضز. -5
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 زةضزء زةضَـاْى بعووتٓـةوةى ئيػــالَيى. -6

 طععاغٛٚت.سونُى طةضِاْـةوة شيَـط ْريى  -7

زياضة ٖـةضناّ يـةو ســةوت نتَيـتء ْاَيًهةيـة بةغــةضٖاتى تايبةتـــى خـؤى ٖةيـــةو          
 وَةضديَـو بووةتة ٖـاْسةضى ْووغطاْى:ٖةضناَيـإ باضوزؤخـيَوء ٖةي

ٖـةضنى )غؤظى ْةتةوايةتيى(ية ويػـتِ وةيَى ثطغــياضطةييَهى ظؤضى ثيَبــسةَةوة،    -1
نة يةباضةى بابـةتى ْةتةوايـةتيوء ْيؿـتيُاْجةضوةضيىء نوضزايةتييـةوة زةوضووشيَٓـطإ،     

ٖةطبــةزا ٖةيـــة،   خةيَهيَو زةيويػت بعاْـآ: نة ئايـا ئيَُة وةى ئيػـالَيو نيُإ ية 
بؤ ناضةغـةضى نيَؿـةى يةََيصيٓـةى بيَكـةواضةيى نـوضزء، غـطِاْةوةى بـووْى يةغـةض         

 ْةخؿةى غياغـيى زْيـا يةميةٕ ظميَـعةنـاْةوة !

)ضِيَبـاظى ثيَ ـةَبـةض "قًى اهلل عًية وغًِ" ناَةية !(يـ، ويػـتِ ببيَتـة ثيَٓاغـةيةى  -2
 اْة يةباضةى ئيػـالّء َػـويَُاْةتييةوة.بؤ ئةو دؤضة تيَطةيؿـتٓةى نة ئيَُة ٖةَ

)نوضزغـتإ بؤ ويَطإ بووء نؤٕ ئاوةزإ زةبيَتـةوة !(يـ، ويػــتِ تيَيــسا وةيَــى     -3
ئةو زوو ثطغــياضة طــةوضةء ططْطــة بسةَــةوة، نـة ئةونــاتة يـة ظةيٓــى ظؤضبــةى          

 خةيَهيـسا ٖةبووٕ.

ػــتا ثيَـٓر دـاض نـاخ     )ضَِيطاى قـايَض بـووٕء بـةضةو خـوا نـووٕ(يـ نـة ٖـةتا ئيَ        -4
نطاوةتةوةو وةضطيَـطِضاوةتة غةض ظَاْى عةضةبوء فاضغيـ، وةى زواتـط باغـو زةنـةّ،    
ٖةويََيهى بةْسةبوو، بـؤ نـؤْيةتيى ؾـهاْسْى تيَٓويَتيــى ضِووسيـوء، ظيـاتط بـؤ خـوا         

 غـويَشإء بةضةو تةقـواء ئيشػـإ ٖةْطـاوْإ.

نـوضز(يـ، نـة ٖـةض بةؾـيَهى     )ثيَٓاغـةى سيعبى بـةعؼء ناضةغــةضى َةغــةيةى     -5
ــة ؾـــيَوةى    ـــوَةضدى ئةوغــانة ثيَويػـــتى نــطز، نــة ي ـــة، ٖةي غــؤظى ْةتةوايةتيي

 ْاَيًهـةيةنى غةضبةخؤزا ناخء بةوبهطيَتـةوة.

)زةضزء زةضَـاْى بعووتٓـةوةى ئيػــالَيى(يـ ٖـةويَيَهى بةْـسةبوو بـؤ ثةجنةخػــتٓة       -6
ء نؤْيةتيـــــى غـــــةض ْةخؤؾــــيوء زةضزةنــــاْى بعووتٓـــــةوة، وة ؾــــيَواظ    
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ناضةغـةضنطزْيؿيإ، زياضة نةغاْيَهيـ ية قيازةى بعووتٓةوة ثيَـى قةيَــؼء ميـووت   
ــيَِ ٖــةبوو، بــةمَّ ثيَُوابــووء ئيَػــتاف ثيَُوايــة نــة    بــووٕء يــةوباضةوة ضِةخٓــةيإ ي
بةٖةيَةزانوو بووٕ، نوْهـة عةيتء نةَونووضِيى ٖيـس نةؽء ميةْيَـو، بـة خــؤ   

 ْــانآ.يـآ بيَـسةْـن نطزٕ م

(يــ، نـة زواى عةغـطيَو يةغـةض بـاْى      طعاغٛٚت )سونُـى طةضِاْـةوة شيَـط ْيــطى    -7
(زا ْووغـيِ، ثايَٓـةضى غـةضةنيى    1990باضةطاى ٖيَـعى سـةَعة يـة نؤتـايى غـايَى )     

ْووغطاْى بطيتيـبوو، ية بةضناو ضووْهطزْةوةى نةغـاْيَو نـة زوونـاضى ْائوَيَـسيى     
ط نةثؤنى ضشيَـِ زةنـطزةوة، تةْاْـةت شْيَـو يـة      بووبووٕء، برييإ ية طةضِاْةوة بؤ شيَ

َيَطزةنةى ياخو بووبووء طوتبـووى: "يإ عريِام يإ تةيم"، ئيسى يةو ْاَيًهـةيةزا 
ضِوومن نـطزةوة، نة زضوغـت ْية نةؽ بطةضِيَتـةوة شيَـط غـايةى ؾـووَى ضشيَـِء بـٔ      

 )ْريو ئـاَووض(ةنةى!

ـ    ة، يةميـةٕ ضِاطةياْـسْى ٖيَـعى سـةَعةوة     ؾاياْى باغيؿة غةضدةّ ئـةو نتيَـتء ْاَيًهاْ
 ناثسةنطإ، نة ثيَؿ  باغى ئةو بطاياْةَإ نطز نة يةو بواضةزا ضِؤيَيـإ زةطيَـطِا.

ـــُةضطةناْى       ــساّء ثيَؿ ــؤى ئةْ ــة ْيَوخ ــةّ ي ــةف ٖ ــةو بةضٖةَاْ ــةضدةّ ئ ــةضوةٖا غ ٖ
 بعووتٓـةوةزا، ٖةّ يةْيَو ميةْة غـياغـييةناْى زيهةؾـسا، بةوزةنطاْةوة.

5- 

زةتوامن بًََيـِ ططْط ئء بةضنـاوتطئ نـاضى سيعبيـوء ٖةوَيـسإ بـؤ نانػـاظيو يـةْيَو        
بعووتٓةوةزا، نـة َـٔ يةوَاوةيـةزا ثَيـى ٖةيَػـاّ، بطيتيبـوو يـة ثَيهٗيَٓـاْى )نـؤِضى ضِاوَيـصى           

ــ   ــعى : )س ــةنططتوو( ٖــةضزووى ٖيَ ــاضة بٓاغـــةى )ؾــووضاى ي ـــوو(،نة زي ةَعة(ء يةنططت
)ؾـافيعو( بووٕ، بةيّ زوايى ٖيَعةناْى: )خايـس(ء )قـالح ايـسئ(ء )فـاضوم(ء نـةْسإ      
نةغايةتيى زياضء بةضدةغـتةى ئةوغاى ْيَو بعووتٓـةوةف، نـة ٖـو ٖـةَوو، يـإ ظؤضبـةى      

 ؾاضو ْاونةناْى نوضزغـتإ بووٕ، ٖاتٓـة ْيَوىء تيَيـسا بووْة ئةْـساّ.
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  ٓ اْى ئـةو ؾــووضِاى يـةنططتووة، نانػـاظييهطزْى ٖـئَُء      زياضة ئاَاجنيــ يـة ثيَهٗــيَ
 تةباييـاْة بوو، يةْيَو بعووتٓـةوةزا، زووض ية ثةْابطزْةبـةض ؾيَواظى توْسء ظبـط.

ًَـة طؿـتييةناْى ئـةو نانػـاظيىء طؤضِاْهاضييــةّ يـة نتيَبــى )زةضزء          ؾاياْى باغيؿـة َٖي
ــيَِ: طــطْط ئ ئــةو زةضَــاْى بعووتٓـــةوةى ئيػــالَيى(زا خػــتبووْةضِوو، نــة  زةتــوامن بًَ

 بٓةَاياْةى خػـتبووَٓـة ضِوو، بؤ نانػاظيو تيَسانطزْى بعووتٓـةوة، ئةَاْة بووٕ:

 ثابةْسيو بة بةضْاَةء ثةيطِةويَهـى ضِاغتء زضوغـتء واقيعييـةوة. -1

 ناضوبـاض بةضِيَوةبطزٕ بة ضِاويَـص. -2

 َيعادييـةت.بة زاَةظضاوةنطزْـى ئيؿـوناضةنإء زووضخػـتٓةوةيإ ية  -3

 ناضوباض بة ئةْساَإ غـجاضزٕ يةغةض بٓـاغةى ؾـايػـتةيىء تواْـا. -4

 زازطةضيىء زةغـتجانيو ية ثاضةو غـاَاْسا. -5

ــةتيىء        -6 ــة خعَاي ــساَإء زووض ي ـــانطزْى ئةْ ــاو تةَاؾ ــةى ن ــة ي ـــاْيىء ب ــة يةنػ ب
 ْاونةطـةضيى.

 غـييةناْسا.ضِةناونطزْى سيهُـةتء عيـعظةت ية َاَةيَةنطزٕ يةطةٍَ ميةْة غـيا -7

ثيَويػتة ئةوةف بًَـيَِ نة َٔ يةو َاوةيةزا ناتيَهى باؾِ تـةضخإ نطزبـوو بـؤ ناضةغـةضى     
نيَؿـةء طريوططفتةناْى ٖيَعةنإ، ٖةَيؿة ٖةويَى ثةضةثيَساْى بطايـةتيوء تـةبايىء ٖاونـاضيى    

غـتى  ْيَواْيامن زةزا، ض يةغةض ئاغـتى ئةْـساّء ثيَؿــُةضطةناْى ٖـةض ٖيَعيَـو، ض يةغـةض ئا     
ٖيَعيَـو و ٖيَعيَهى زيهـة، بة ثيَهةواْةى ٖةْسيَو نةؽ ية ئاغتى قيـازةزا، نة ظيـاتط ناضيـإ   

 يةغةض وضزنطزْـى ٖيَـعةنإء ية يةى تطاظاْسْيـإ زةنطز!

 قضـــةيــةنـى خــءؼ

دـاضيَهيإ ٖةْـسيَو بطاى ٖيَـعيَو يةْيَو خؤياْسا نيَؿةيإ بووبـوو، بةؾـيَهيإ ثاضةنـةى    
يـُاٍ(يإ بطزبووء، نووبووْة غـٓة بؤ مى ضِابةضى طؿـتى، ئـةو بطاياْـةى زيهـةف     )بيت ا

 بةزواى ثاضةنـةزا نووبووٕء نووبووْة مى ضِابـةضء طوتبوويـإ: 
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 ئةو بطايـاْة ثاضةنـةى ٖيَـعيإ ظةوت نـطزوة!

 دـةْابى ضِابةضيـ طوتبـووى: َةيَـئَ: ظةوتيــإ نطزوة!

 تا ئةوإ ثاضةنةيإ بـطزوة!طوتبوويـإ: باؾـة َاَؤغـ

 ئةويـ طوتبـووى: َةيَيَـٔ: ثاضةنةيـإ بطزوة!

 طوتبوويإ: باؾـة ثاضةنةيإ ضِفــاْسوة!

 طوتبووى: ئةوةف َةيَـئَ!

 ئٓذا يةنيَهيإ طوتبووى: َاَؤغـتا! ثاضةنة ؾويَٓيإ نةوتوةء بةزوايـاْسا ٖاتؤتة ئيَــطة!

6- 

 نووْةوة ْيَوةوةى نةْس َةفطةظةيةىء ييَهةوتٓةوةى شَاضةيةى ؾةٖيسء بطيٓساض: - أ

بطايةنُإ بةْاوى )سػٔ سػشن( نة ثيَؿـُةضطةى ٖيَـعى    10/9/1989ية ضؤشى:  8يةك
سـةَعة بوو، يـةناتى طةضِاْةوةيـسا يـةْيَو ؾـاضةوة، يـة)طوَيعآ( يوغَُيـو يـةشَيط ثيَيـسا         

 تةقيـةوةء نـوشضا، خوا بة ؾـةٖيسى وةضططتبــآ.

ســةَعة نــة  (زا يـة ناتيَــو نـة َةفطةظةيــةنى ٖيَــعى   9/1989يـةنؤتايى َــاْطى: )  8دوو
)ؾةضيف وةضظيَطء عبسايباقو ضةغوٍء بـاوةضِ سػـشن(ى تيَـسابووٕ، يـة )خـسضاوآ(ةوة      
نووبؤوة ضاْيـةء نةْس ضِؤشيَـو َابووْةوة، ية طةضِاْةوةياْسا )فةقآ سةغةٕ ْةبـو( نة بة 
)فــةقآ سةغــةْى طهــهة( ْاغــطابوو، زةييًــى نــةْس بطايــةى زةبــآ، نــة بياْطةيةْيَتــة  

ةغتى ٖاتٓة زةضيإ بؤ ثيَؿـُةضطايةتيى، بةغـةض بؤغـةيةنى داؾـاْسا     َةفطةظةنـة، بة َةب
 زةنةوآ، زةغـ ِيَصى ييَسةنـةٕء زةنوشضآ، خوا بة ؾـةٖيسى وةضططتبـآ.

(زا ٖـةوايَى طويًةباضاْهــطاْى ٖـةضناّ يـة: )ْـةوظاز،      1989ية بـةٖاضى غـايَى: )   8سىَ
ـــيَ  ط، خــوا بــة ؾــةٖيسى ديٗـــاز، ئاضش(َــإ يةميــةٕ ضشيَُـــةوة ثيَطةيؿــت يــة ٖةوي

 وةضططتـزن، نة غـةض بة ٖيَـعى ؾافيعو بووٕ.
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ـــعى )6/1990يــة غــةضةتاى َــاْطى: ) 8ضــوار ( نــة سصععععٔ ايبعععٓ،ا(زا َةفطةظةيــةنى ٖيَ

نـة زواتـط يـة غـايَى:      -( صالغ ايدٜٔ( نةؽ بوو بة فةضَاْسةيى ناى )9شَاضةيـإ ْـؤ )
ساْةوةى زشةٖيَطؾى ضشيَُـسا، خـوا   ( زا ية تاغًَوودة نـوشضا، يةناتى بةضثةضنـ1991)

، ثـاف ططتٓـى ضةبيــةيةى يـة )طـةوضة زآ( زةبٓـة زوو بـةف،        -بة ؾةٖيسى وةضططتبـآ 
ــة     ـــاٍَ( ي ــسى )فةي ــيإ زةنــٓة طوْ ــةم زاوز(ء بةؾيَهيؿ ــسى )َ بةؾــيَهيإ زةنــٓة طوْ
        ٍَ )زؤيَةضِووت(ء ثاؾـإ طوْـسى ) ٖةْــاضاْى خـواضوو(ء يـةوآ ئاؾـهطا زةبـٔ، يةطـة

ظؤضى ضشيَُـــسا يــة غــوثاو دــاف ضووبةضِووزةبٓـــةوة، ثــاف ظيــاْيَهى ظؤضى  ٖيَعيَهــى
 زوشَـٔ، ٖةض ثيَٓذيـإ زةنوشضيـَٔ، خوا بة ؾـةٖيسى وةضططتبـٔ.

 ئةواْةى زةنوشضئَ: )غـةيـُإ، ٖيسايـةت، بـاوةضِ، ئـاظاز، ْكطايسئ(.

هى زيهـة  ئةواْةى زيهـةف يـةناتى طةضِاْـةوةيإ يةغـةض ضِووبـاضى )ٖـةضظْآ( دـاضيَ       
ضووبةضِووى زوشَٔ زةبٓـةوة، بـةيّ غـةمَةت زةبـٔ، بـةيّ يـةناتى ثةضِيٓةوةياْـسا يـة         

 ضِووباضى )ٖـةضظْآ( ) ناى َـةم سـاَس( زةخٓهآ، خوا بة ؾةٖيسى وةضططتبـآ.

(زا بووبــوو 1987ؾـاياْى باغيؿـة نـاى َــةم ساَـس يـة دةويــة يـةى َاْطييةنـةى )       
 يـة. ثيَؿـُةضطةو َٔ نةؾـيٓهؤفيَهِ زا

ــنج ـــعى ســـةَعةء  13/12/1990يــة: ) 8ثيَ (زا َةفطةظةيــةنى ٖاوبةؾــى ٖــةضزووى ٖيَ
( ثيَؿــُةضطةى  10ؾـافيعى بة بةضثطغـياضيَتيى )نـاى عبسايػـتاض جميـس(و ئةْساَيَتيــى )    

 زيهـة، نة ئةواْـة بووٕ:

 ناى بيَػـتووٕ ؾـيَداوزةيـةيى. -1

 ناى ـُـسأَشن أػنــس شاضاوةيى. -2

 ْــوضش.ناى َكـًض ػنعة  -3

 ناى ابطاٖيـِ أػنسة غووض ؾـيَذ ئاوزةمْيــى. -4

 ناى خـايس ثؿـت ئاؾـاْو. -5

 ناى عبـساهلل ثؿـت ئاؾـاْو. -6
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 ناى َةم يوغـف نةضنوونيـى )ؾــةٖيس(. -7

 ناى خــايس نةنؤيـى/ زةييــٌ. -8

 ز. عبسايـُذيس غــًيَُاْو. -9

 خـاٍَ ٖةيَُــةت.  -10

ى نـة ية)نوضتــةى( بـوو، بةضِيَسةنـــةوٕ،     بةَةبةغتى ييَـساْى ضِةبيـةى ئةو )فـوز(ة
(ى ؾـةو يةمى نويَػـتاْةناْى )تـاتى زؤى(بةغـةض نيًََطـةى يوغُـسا     12بةيّ ناتصَيَط )

زةنةوٕ، غــةضةجناّ ناى )ـُـسأَشن أػنس( بطيٓــساض زةبآء زةغتء مقـى زةؾـهئَء،   
 ثاف ظةػنةتى ظؤض زةيٗيَٓٓـةوةء زةطةضِيَٓـةوة بؤ خـسضاوآ.

(زا ٖةض نـاّ يـة ) َاَؤغـتا َـةم ـُـس نوْةفًووغـةيىء،       26/12/1990ة: )ي 8شةش
سادى َٓـةووةضو، زنتـؤض خايلء، عبسايكُس جمطوّ( ٖةض نـواضيإ نـة ثيَؿـ  يـة:     

ـــةظة بــووٕ،  15/2/1990) ( طريابــووٕء نــازيطء َؿـــووضخؤضء َوداٖيــسى دةضب
نةغــوناضيإ نطاْـةوة،   يةميةٕ ضشيَُـةوة يـة غــيَساضةزضإء، تةضَـةناْيإ تةغـًيُى     
 خواى بةضظء َـةظٕ ثًـةى بةضظى ؾــةٖيسيى ثيَبةخؿــيزن.

 نةواتــة:

تةْاْةت ئةو باضوزؤخة زشواضء ْائوَيَـسنةضةف، نة بةض ية ضِاثـةضِئ بـايَى ضِةؾـى بةغـةض     
ؾــؤضِفء ثيَؿــُةضطايةتييسا نيَؿــابوو، ْــةيتواْيبوو ٖيُُــةتء وضةى بــةضظء ثيَؿــُةضطةى  

 زاببـةظيَٓآ، وةى ظؤضنةغـى زيهـة ية ثةٍءثؤيإ غــات!ئيػـالَييةنإ 

 نطزْـةوةى نةْس  بٓهـةيةنى تاظة يةغـةض غـٓووضء ية خـانى عيَـطاقسا: - ب

(زا ٖيَـعى )سةَعة( ٖةضوةٖا ٖيَعى )ئاظازيى(يـ نةْس بٓهـةيةنيـإ ية 1990ية ٖاويٓى )
ةوة بـؤ )ْيَـوظةْـن( نـة    )طويَـعآ( زاْإ، ثاؾإ ٖيَـعى سـةَعة، ظغـتاْآ بٓهةنـةى طواغـت     

 ( نةغى تيَـسا زةبؤوة.30- 20بٓهـةيةنى طــةوضة بوو، ديَـى )
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ـــآ(ء       ــسةناْى )تووشةيَ ــة طوْ ــا(يـ ي ــٔ ايبٓ ـــافيعوء سػ ـــعةناْى: )ؾ ــةضوةٖا ٖيَ ٖ
)ثؿـــهاوآ(ء ) طؤضِةؾـــيَط(ء ثؿــت ) غـــوْآ( نــةْس بٓهةيةنيـــإ زاْــابووٕ، ٖــةضوةٖا  

غـٓووضى ْعيـو بـة ْاونـةناْى خؤيـإ بٓهـةيإ        ٖيَعةناْى زيهـةاإ ٖـةضناَيإ يةغـةض   
(زاء زاطرينـطزْى، 2/8/1990نطزبووْةوة، نوْهة ثاف ٖيَطؾـى ضشيَِ بؤ )نويَت( ية: )

ٖةَوو ميةى ٖةغـتُإ بـةوة زةنـطز، نـة طؤضِاْهاضييـةنى طـةوضة يـة عَيـطامء ْاونـةنةزا          
 بةضِيَوةيـة!

 قضــةيةنى خــءؼ :

ثؤيـة ثيَؿـُةضطةيةى يـة دةويـةء طـةضِإ بةغـةض بٓهـةناْى        ضِؤشيَهيإ ية ناتيَهـسا يةطـةٍَ   
ــة ضِيَطــا تووؾــى نــةْس     ــووّ، ي ــوظةْـنء غــوْيَسا، ب ــة زةقنــةضى: ْيَ ٖيَعةنــاْى خؤَـــإ ي
ثيَؿُةضطةيةنى ٖيَعى ؾـافيعى بووّ، ثـاف غــةمّء نـاىء نــؤْى، يـةنيَهيإ طـوتى:       

 َاَؤغـتا! ثطغـياضيَهِ ٖةيـة: طو:: فةضَوو:

ــ   ــة ي ــا ن ــوتى: ئاي ـــيوعىء    ط ـــوء ؾ ــاضتىء يةنيَت ــُةضطةناْى ث ـــة ثيَؿ ــا زةطةيٓ ة ضِيَط
 غؤؾياييػتء ثاغـؤى، ئةطةض غـةويإ نطز، زضوغتة وةيَيإ بسةيٓـةوة 

 َٓيـ طو:: نانة طيـإ! تؤ ْـاوت نييــة 

 طوتـى: ٖــةوضاظ.

 طو:: ناى ٖــةوضاظ! ٖيَٓـسة ٖــةوضاظ ْةضِؤى باؾــة!

 طوتى: يـاْى نى 

ةى ٖــةض زضوغـــتة وةيَيــإ بسةيــةوة، بــةيَهو ثيَويػـتيؿـــة، نــوْهة خــوا  طوتـــِ: ْــ

ــةتى:  خت       حت جت           يب ىب     مب حبخب  جب يئ ىئ  مئ        حئ جئ ی ژ فةضَوويــ

واتة: ٖةضنات غةوتإ ييَهـطا بة غةوييَهطزْيَو، ئيَوةف بة باؾـ    ،ايٓصعا٤ ژ  ىت  مت
ية خؤى يإ وةى خؤى غةو بهةْةوة، بيَطوَـإ خـوا بةغـةض ٖـةَوو ؾـتيَهةوة ناوزيَــطء       

 ييَجطغـةضةوةيـة.
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ثاؾإ ثيَطُوت: ْةى ٖةض ئةوة، بططة باؾ  وايـة نـة ئيَُـةى ئيػـالَيو زةغتجيَؿـدةضى      
خـةَيو طـطتٔ بـشن، ثاؾـإ ئـةو خـةَيوء َيًًــةتةى ئيَُـــة بةطؿــتى          غةونطزٕء ضيَع ية 

َػـويَُاْةو، ثيَويػـتة وةى َػـويَُإ َاَةيَةى باف يةطةٍَ تاى تانياْسا بهـةئ، وة خؤَـإ   
بجاضيَعئ يةوةى سونُى ْاَػويَُاْيو بةغةض ئـةّء ئـةوزا بـسةئ، َةطـةض نةغـيَو نـوفطى       

ـــآ ببيػــشن  ــةْاى يـ ـــسء ث ــآ ثيَ ــةنافطزاْطاْى  ضِووٕء ب ــةتى ب ــة سايَ ـــٓشن، ئٓذـــا ي ــإ ببي  ي
نةغيَهيؿـسا، زيػإ ثيَويػتة ٖةض بة ضِةوؾتء ئاناضى بـةضظى ئيػـالَةوة َاَةيَـةى يةطـةٍَ     
بهــةئ، نــوْهة ئيػــالّ، دطــة يــة نــانيوء ثــانيوء ضِةوؾــت بــةضظيو ٖيهــو زيهــةى  

 ييَٓاوةؾـيَتةوة.

 ر ِرذي ُيى ثةدداَى ديهتــاتءر :ٖي زعـى ئةَزيهــاو ٖاوثةميــاْةناْى بء صــة 

(زا ٖيَطؾـى ئةَـةضيهاء ٖاوثةعناْـةناْى نـة غـى      15/1/1991ئٓذا غةضةجناّ نة يـة: ) 
( زةويَةت بووٕ، بؤ غةض ضشيَِ زةغيت ثيَهـطز، ئةو ٖةغــتة قـوويَ  بـؤوة، نـة عيَـطِام      30)

قؤْاغة ٖةغــتياضةى   بةضةو طؤضِاْـةو ثيَويػـتة ئيَُةف خؤَإ غــاظء تةييــاض بهةئ، بؤ ئةو
 بةضِيَوةيــة!

7- 

وةى ثيَؿ يـ باغِ نطز، ٖةض ية غةضةتاى تةَةْـُةوة، عـازة: وابـووة نـة بـةئ بـةئ      
بهُـة ئيعتيهــافةوة، يإ مْى نةّ بؤ َاوةيةى نةْاض بططّء غـةضطةضَى ٖةْـسيَو عيبـازتى    

برينطزْــةوةو ضِاَــإء ضؤشووطــطتٔء قوضِئــإ    تايبــةتيى خــؤّ  ، وةى ْويَــصو زوعــاو    
ٖتـس، نة زياضة ئةوةف ٖاْـسةضيَهى زةضووْييــة، وةى نـؤٕ بابايـةنى تيٓـــوو      ...خويَٓسٕء

بةزواى ئاويَهى غـاضزء غاظطاضزا ويٌََء عةوزاٍَ زةبـآ، ٖةتا ثيَيٓـةطاتء ييَـى تيَـطاو ْـةبآ،    
ـ يةضِووى َةعٓةويىء تاَـةظضؤيى يـة   زيَى زاْاَطنـآء ٖةض ٖةغت بة تيٓويَتــى زةنات، َٓي
 خوا ْيعيهبـووْةوةى ظيـاتطء باؾ ، بةٖةَإ ؾــيَوة.
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ئٓذا ئةو َاوةى يةى غــاٍَء ْيوة نة يـة )خـسضاوآ(ء بٓهــةء باضةطايـةناْى زيهـةى نـة       
يةويَـوة بؤيإ زةنووئ بووئ، زةضفةتيَهـى باف بوو بؤ َٔ نـة يـةو ضِووةوة ٖــةويَى ظيـاتط     

ييَو داضإ ٖةض ية خسضاوآ بطاياْى ثيَؿــُةضطةّ ئاطازاضزةنطزةوة، نة ئـةوة َـٔ   بسةّ و، طة
َاوةى نــةْس غــةعاتيَو زةنُـة فةٕ بٔ بــةضزة، يإ فةٕ ثةْايـةء ييَُطــةضِئَء بةمَـسا    

 ٖتس....  َةيةٕ، بؤخؤّ ٖةْسيَـو ْويَــصء زوعا زةنــةّء

وّ "ثيَُوايــة ططاْةتـــاّ بـوو" بؤيـة     ٖةضوةٖا يةو غـةضوسةزةزا َاوةيـةى ْةخــؤف بـو   
نووَـــة بٓهةنـةى )قووَيــةٖةضَآ(ء وَيـطِاى ئيػـــطِاسةت نـطزٕء ثؿـووزإ، نتيَبـــى:        

 )ضيَطاى قايَض بووٕء بةضةو خوانووٕ(يؿِ ْووغى.

ؾاياْى باغيؿـة ٖةغتِ زةنطز ئةو ئيعتيهافء ثةْاططتٔء نةْاضطريييـةّ، ٖـةَوو دــاضآ 

، وة بـؤّ زةبـوو بــة   ت طاععع٘ تاظةبووْـةى ئيُـإء طةؾـــةنطزْى    بـؤّ زةبـوو بـة ٖؤنـاضى     
غةضناوةيةنى وظةبةخؿى يةبٔ ْـةٖاتوو، يـة بةضاْبـةض ططفـتء نيَؿـةء تـةْـنء نـةيَةَةى        

 و زةضةنييـسا. -وةى سيـعب  -دؤضاودــؤضى ْيَوخؤيــى 

واى زياضة يةَياْةى ئةوةؾــسا، ظيـاتطء باؾـ  يـةو ئايةتـة َوباضِةناْـة تَيطةيؿـتِ نـة خـ         
ناضبةدـآ تيَيـاْسا ثيَ ــةَبـةضى خاتـةّ "قًى اهلل عًية وغـًِ" زةزويَٓــآء زةفـــةضَوآ:    

ٺ   ٺ ٺ  ٺ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   پ    ٻ    ٻ   پ    پ ٻ ٱ   ٻ      ژ

ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    

ڇ    ڍ   چ   چ  ڇ   ڇ  ڇ    چ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ    چ   ڄ  ڄ    ڄ  

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  

 .ايعُسَعٌ ژگ  گ  
واتة: بةْاوى خواى بة بـةظةيى بةخؿٓــسة. ئـةى ثؤؾـاى يـة خــؤوة ثيَهــةض! ؾـةوطاض         
 ٖةيَػــة بؤ ْويَصو َةخــةوة َةطةض نةَيَهى. ْيوةى يإ بطِيَهيؿى صنَ نةّ بهةوة، يإ ييَى ظياز
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بهــةء، بــةضِيَوء ثيَهيــى قوضئــإ غويَٓــة. نــوْهة ئيَُــة يةَــةوزوا فةضَايؿــتيَهى قوضغــت 
زةْيَطيٓةغــــةض . بيَطوَــإ ئــةو عيبــــازةتةى نــة يــة ؾــةوزا زةنــطىَ ناضيطــةضيى توْــستطء  
زةضِبطِيٓيؿــى ضِيَهـ ة )نوْهة زْيــا نؿـوَاتء بآ شاوةشاوة( . بةزيَٓيـاييةوة تؤف زةضفةتى 

ء غووضِاْيَهى زضيَصت ية ضِؤشيَسا ٖةيــة . ٖةضوةٖا يازى ْاوى ثـةضوةضزطاضت بهـةء   طــةضِإ
بةتةواويى خؤتـى بةضةوم يةنــاليو بهــةوة . ثةضوةضزطــاضى ضؤشٖـةيتء ضؤشئاوايـــة،      
دطــــة يــةو ٖــيس ثةضغــ اوْشن، زةدــــا ٖــةض ئــةو بهــة بــة وةنيــــٌ )ناضثــآ غــجيَطضاوو  

ة )ْـةياضةناْت( زةيًَـئَ، خؤضِاططبـةء بةؾـيَوةيةنى دـوإ      َؿــووضخؤض(و يةغــةض ئةوة ن
 ...ييَيـإ زووضبهــةوةوة

بةيَآ، بيَطوَإ ٖةضنةؽ بيـةوآ بة ضاغـتةضِيَى خوازا بطِواتء ضِيَبـاظى ثيَ ةَبـةضى خـوا    
"قًى اهلل عًية وغًِ" بطـطآء، بةَـالءمزا مْةزاتء مضِآ ْةبــآ، وة نـوييـ ْةبـــآء   

تويَؿووى باؾـى ثاضَيعنـاضيىء بـؤ خـــوا غـويَشإء، زْيــا بةنةَططتـــٔء        ْةبةظآ، بةبآ 
 ٖتس ئةوةى بؤ َةيػـةض ْابآ. ... زواضؤش بةغةض زْيـازا ٖةيَبـصاضزٕء، ثؿت بة خوابةغسنء

ٖؤنــاضى غـــةضةنيى بــةظئء نويبووٕءنؤيَــسإ، يــإ بةمضِيَــسا ضِؤيؿــسنء خًيػــهاْى 
 ثطغــياضيَتييؿيإ ٖةيــة، ٖةض ئةوةيــة!ٖةْسيَو نةغيـ، نة ثيَطــةء ثًةى بةض

 ديناري و ية ةك ناى َةال بةختيـار صـهزتي زى ئاآلى عـءِرؼ دا !

( ضِؤشيَهيإ غــةضزاْى نـاى   1990 – 1989ٖةض يةو َاوةيةزا نة ية )خـسضاوآ( بووئ )
 َةم بةختياضّ نطز نة ئةو ناتة ية ؾاضى )وضَآ( زازةْيؿـت.

يةطةيَسا بووٕء ئـةويـ بـة ٖـةَإ ؾـيَوة، وة ناتيَـو طةيؿــتشن        زياضة َٔ نةْس نةغيَهِ
طوتى: ئةطةض ثيَت ْاخؤف ْةبآ بطازةضيَهِ ٖةية بة ْاوى )زنتؤض ْةوظاز( ئـةويـ بةؾـساضى   

 نؤبووْةوةنةَإ بآ!

 طو:: باؾـة با بـآ.
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ئٓذا ناتيَو زنتؤض ْةوظاز وةشووض نةوت، غةمَى نطزو، غةضجنِ زا يةنػةض ْاغيُةوةو 
و:: بةخيَط بيَى ناى زنتؤض ْةوظاز، دةْابت: )ْةوظاز ـُس قار(ى غــًيَُاْةيى نـة يـة    ط

زةوضى بيػــت غـاأل     -ثؤيـى نـواضى غـةضةتايى يـة قوتاغاْـةى ضِاْيـة ثَيهـةوة زةَاخنويَٓـس        
 ! -يةَةوثيَــ 

نـاى   زياضة َٔ يةو َاوة زضيَصةزا ناى ْةوظازّ ْةزيبؤوةو ٖيس ٖةوايَيؿــِ ْـةزةظاْى، بؤيـة   
 َةم بةختياضو ناى ْةوظازيـ ثيَيإ غةيط بوو نة وا بة ظوويى ْاغـيُةوة.

ٖةيَبةتة يةطةأل ناى َـةم بـةختياضزا قػــةو باغـى ظؤضَـإ بـووٕ، يـة ضِووى فيهطيـى ء         
عةقيسةيىء غياغـيىء ْةتةوةيى يةو، ئةوةى ديَى غــةضْر بـوو، ئـةوةبوو نـة ئـةو بـاوةضِو       

طزةناْى ئةوغاى نوضز ْـةبوو: َـاّ دـةمٍ، نـاى َةغـعوز،      َتُاْةى بة ٖيس ناّ ية غةضن
 ضِةغووأل َاَةْس، ناى غاَى عبسايطػنٔ، ناى ْةوؾريوإ.

َٓيـ ييَِ ثطغى: ناى َةم بةخٓياض! ئايا ثيَت واْية ئةطةض دةْابيؿـت ية ؾويَٓى وإ بى، 
 ٖةضوةى وإ زةبى 

 طوتى: ْةخيَط، َٔ واْا !

 اْابى، وة نى وات يـآزةنات واْةبى طو:: ئاخط بةيَطةت نيية نة و

 طوتى: ويـصزإ و ئيٓػاْييةت واّ يـآزةنات واْة .

طو:: ئةزى ْـةتطوت: ٖةضنـى بـة ثَيـٓر ٖةغـتةنامن: )زيـسن، بيػــسن، تـاَهطزٕ،         
 بؤْهطزٕ، زةغـتًيَهوتإ( ٖةغـتى ثآْةنةّ ْية 

 طوتى: با.

  ! ...ضِةْطى،زةْطى، تاَى، بؤْىاْييةتة: ـطو:: ئةزى نوا، ئةو ويصزإء ئيٓػ

 طوتى: بآقةظابى، تؤف َةغةيةنة ٖيَٓـسة قووأل َةنةوة!

طو:: ناى َةم بةختيـاض َـٔ َةغـةيةنة قـووأل ْانةَـةوةو ٖـةض خـؤى قووَيـة، بـةيّ         
 دةْابت غـةضنيَأل تيَيطةيؿـتووى.
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، ْاتواْى بووْى ئٓذا طو:: نةواتة تؤ بة ثيَى ديٗاْبيٓى خؤت نة ديٗاْبيٓى يةنى َاززيية
ويــصزإء ئيٓػــاْييةت بػـةيـــُيَٓى، نـوْهة بــة ٖــيس نــاّ يـة ثيَــٓر ٖةغـــتةنإ ٖةغـــتى    

 ثآْانطآ 

 طوتى: ئةزى تؤ زةيَيَى نى ية باضةى ئايٓـسةى َٓـةوة !

طو:: َٔ زةيََيِ: ٖةضنـةْسة يةطـةيَت ٖـاوضِاْيِ يـةباضةى ٖةيَػــةْطاْسْتةوة، بـؤ ئـةو        
ٕ ) نوْهة ٖةيَػــةْطاْسْةنةى نـاى َـةم بةختيــاض بؤيـإ، ظؤض      غـةضنطزاْةى ْاوَإ ٖيَٓا

خطاخ بوو!(، بةيّ زةيَيَــِ: تؤ ٖيس بةيَطةيةنت بةزةغـتةوة ْية نة يـةوإ باؾـتــط زةبـى،    
نوْهة ئةو ويصزإء ئيٓػاْييةتةى طوتت: زةبيَتـة ثايَٓـةضّ بؤ نـان بوومن، ْـةتتواْى بـووْى    

 بيػـةيـُيَٓى.

قػـةو باؽء وتويَصةنةَإ ٖةَووى ية نةف و ٖةوايةنى ٖئَُء ئـاضاّ زا  ؾاياْى باغيؿة 
بةضِيَوةنوو، بةيّ ثيَِ واية ضِةؾـبيٓى يةنةى ناى َةم بةختياض بةضاْبةض بة غةضنطزةناْى نوضز 

 يةو ناتةزا، ٖؤناضةنةى باضوزؤخى غـياغـيىء ْةفػـيى ْايةباضى خؤى بوو.

ْايَيَــِ: زْيــاى غــةضنطزةنإ ؾــاَى ؾــةضيف       ٖةضنةْسة َٓيـ ئيَػـتاؾى يةطةيَبــآ 

( بةغـــةض ٖـةَوو ؾـتيَهى    xبووةو ؾـاَى ؾـةضيفة، بةيّ ضِةواف ْيـة ضِاغـتء نـــةخ ) 
 خةيَو زا بيَٓيـٔ.

 صــةرنزدايـةتيـى صــةطـةريى ية خــنراوى  !

يـةوآ  ثاف زاَةظضاْى ئيَُـة ية خسضاوآ، نـةْس خاْوويَـو بـة ْـاوى غةضنطزايةتييــةوة      
زضوغتهطإ، نة داضوبـاض دةْابى ضِابـةضى طؿتىء ٖةْسيَو ية َاَؤغـتاياْى زيهـةف، نـة    
َايَةناْيـإ ٖةض ية )غـٓة( بووٕ! بة غةفةضء بؤ َاوةى نـةْس ضؤشيَـــو زةٖـاتٔ بـؤ ئـةوآ،      
زوايى زةطــةضِاْـةوة بؤ غـٓة، ثيَؿِ ؾو ْايــةت ٖيــس زيساضء نامنييــةنى ئةوتــؤ يةوآ 

 ئةجنــاّ زضابآ. -غــةضنطزايةتو  وةى -
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زياضة شَاضةيـةى ثيَؿـــُةضطةى َٖيـعى )ْكـــط( نـة بـةظؤضيو يـإ ٖـةَوويإ خـةَيهى          
ٖةيَةظــــةء زةوضوبــةضى بــووٕ، نــاضى ثاغــةواْيى )سطغــيات(ى ئــةو خاْوواْــةش        

 غةضنطزايةتيـيإ ثآ غـجيَطضابوو، بة نـةْس وةدبـةيةى زةٖــاتٔء زةواَيإ زةنطز.

 ( :فاطنــةـهسـووْى َٓـناَيى ثي ٓجـةممــإ )يـةداي

(، ية )خسضاوآ( خوا َٓسايَى ثيَٓذةَيؿـى ثآ بةخؿـشن، نـة نـس    15/12/1990ية: )

(و غــةضةجناّ ثــاف ســـةوت غــاٍَ يــة ٖاوغــةضطريييُإ َــٔء  فاطُعععع١بــوو وْاوَــإ ْــا )
 تةَةْيـإ: ضِوخػـاضخإ بوويٓـة بابء زايهى غـآ نسء زوو نوضِ، بة ثيَـى ضِيَعبةْسيى

 .  1987ـةَـُةز/   - 3.            1986ثـريؤظة/  - 2.              1984بةغــؤظ/  -1

 .1990/فاطُعع١  - 5.           1989عبسايطػنٔ/  - 4

و بةخؿؿى بـآ غـٓووضى خـؤى َٓساَيـةناْى ئيَُـةو ٖةَووميـةى غـاةء         طعفخوا بة يو
 بساضيى بياْجاضيَعىَء نةثايَةيإ بسات.غةمَةتء غةضفطاظ بهاتء، ية طوْاٖباضيىء عةي

 نءْطـزةى ثي ٓجـةَى بشووتٓــةوةى ئيضــالَيـى ية )دسَيــى( :

ثةيوةْسى ْيَوإ )نؤضِى ضِاويَصى يةنططتـوو(ء بةؾيَو ية قيازةى بعووتٓـةوة نـة ظيـاتط يـة     
ـ  اضة َـٔ  غـٓة ْيؿـتةدآ بووٕ، تا زةٖات خطاث  زةبووء، ظياتط يةيةى زووضزةنةوتيٓـةوة، زي

فؿاضى ظؤضى ٖةْسيَو ية َاَؤغتايإء بطايـاْى زيَػـؤظء ْيطـةضإ يـة بـاضوزؤخى ْايـةباضى       
بعووتٓةوةّ يةغةض بوو، نة زةياْطوت: زةبـآ ديــا ببيٓـةوةء سيعبيَهـى زيهـة ضِابطةيـةْشن،       
–يةنَيو يةواْة َاَؤغـتا سةغـةٕ بابـةنط بـوو، وةى خؤيؿـى يـة )ٖـةوضاظء ْؿـيَو(ةنةيسا        

، باغــو نــطزوة، بــةيّ َــٔ ضِاظيٓــةبووّ، زيــاضبوو بــةبآ َٓــيـ ناضةنـــة – 251مثـةضِة:  
 ْةزةنـطا، بؤية ٖـةضوا َايٓـةوة.

ئٓذـا بـؤ ْةٖيَؿـسن يـإ مْـى نـةّ نةَهطزْـةوةى بـاضططشيى ْيَواْــُإ، بـةباف ظاْـطا           
(زا يـة طوْـسى )زظيَـى( غـةض     13/6/1990نؤْططةى ثيَٓذـةّ ببةغ آء، ئـةوةبوو يـة: )  
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ــطإ غــٓووضى  ــة ناضةنــاْى نــطزء، زةوضى )  –ئيَ ــطِام زةغــتى ب ــساَى 140عيَ ( نــةؽ ئةْ
 نؤْططةبووٕ.

ٖةيَبةتة ئةو نؤْططةيةف وةى غــةضدةّ نـؤْططةء نؤبووْـةوةناْى زيهـةى بعووتٓـةوة،      
ــةضنطزايةتو    ــساَاْى غ ــصاضزْى ئةْ ــة ٖةيَب ـــة ي ــةْيَو   –دط ــةيويَطضابووء ي ــةضيـ ٖ ــة ضِاب ن

 س ثطِؤغـةيةنى زيهـةى ئةوتؤى تيَساْةبـوو.ٖيـ –ٖةيَبـصاضزْـسا ْةبـوو 

ية ٖـةَووى غـةيطتط ئةوةبوو نة ناى ناَيـٌ سادى عةصن نة بطايةنى زيَـطئء زيَػـؤظة،   
ظؤضتطئ زةْطـى نؤْططةى ٖيَٓـا، نة بة دةَػــةضء ثايةيـةنى ْيَـو بعووتٓــةوة زاْـةزةْطاو،      

 بوو!ظياتط قةْـاعةتى بة وةى خؤى ٖيَؿـتٓةوةى باضوزؤخةنة ٖـة

(يـإ يةْيَواْـسا   َٓافصعع١ زياضة ٖؤناضةنةيؿى ئةوةبوو، نـة ئـةو زووميةْـةى نيَبـةضنآ )    
ٖةبوو، ٖيس ميةى زةْطى بةميةنةى زيهـة ْةزا، ناى نـاَيًيـ نوْهــة َةيًـةء بيَــاليةٕ     
بوو، زةْطى ية ٖةضزووى موة بؤنــووبوو، ٖةضنــةْسة زةْطـةناْى ويـيـ ْةطةيؿـتبووْة      

 ساَاْى نؤْطـطة!ْيوةى شَاضةى ئةْ

ــةوة نــة يةنــة     ــةنطز، دطــة ي ــةوةزا ْ ــة بعووتٓ ــةنى ي ــاضة نــؤْططة ٖــيس طؤضِاْهاضيي زي
غــةضباظييةناْى يــة)ٖيَع(ةوة طــؤضِى بــؤ )تيـــح(، يــةض  ووى ئيــساضيوء ضِيَهدػتٓيؿـــةوة،  

 غـةضدةّ ْاونةناْى نوضزغتإ بؤ غـآ )َةيَبـةْس( زابةؾهطإ:

نة غٓووضةنةى ٖةيَةظـةء زةوضوبةضى بوو، ناى َـةم ابـطاٖيِ خـايَؤ     8مةلَبةنـدى يـةك -1
 ضسيِ، بةضثةضغـى بوو، "خوا ييَـى خؤؾـبآ".

 طعععايب نـة غـٓووضةنةى غــًيَُاْىء ٖـةوضاَإ بـوو، نـاى َـــةم        8 مةلَبـةنـدى دوو -2
 بةضثطغى بوو.

َ    8مةلَبةندى سىَ -3 اٍ ئةػنــةز  نة غٓووضةنةى ثؿـسةضء بيتوئَء ٖـةوييَط بـوو، نـاى دـة
 َةم فتـاح ؾاضباشيَطى )ؾـةٖيس( بةضثطغى بوو، "خوا ييَو خؤؾبآ".
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( ئيَُــة وةى 1991ثيَويػــتة ئــةوةف بًَــيَشن نــة بــةض يــة ضاثــةضِيٓى دــةَاوةضيى بــةٖاضى )
بعووتٓـةوةى ئيػــالَيو، يةطةٍَ ميةْةناْى ْيَو بةضةى نوضزغـتاْييسا، بةتايبـةت يةنيَتــوء    

ةوةى ٖاوبةاإ ثيَهـةوة نطزٕ، بةَةبةغتى خؤ غـاظء تةييــاضنطزٕ   ثاضتى، نةْسإ نؤبووْ
بؤ ئةو قؤْاغـةى نة ٖــةَوو ميةى نـاوةضِيَُــإ زةنطز، بةيّ ْةَاْــسةظاْى نـةىء نـؤٕ    

 زيَتــة زى !

( يـة ؾـاضى ضِاْيـةوة نـة زواتـط ْاظْـاوى )زةضواظةى       5/3/1991ٖةتا ئةوةبوو نة ية: )
ةضِيٓى دــةَاوةضى نةؼناخةيـــسا، غــةضةجناّ ٖــةَوو ؾــاضء     ضِاثــةضِئ(ى ثيَـــسضا، ضِاثــ  

 ؾاضؤنهةناْى نوضزغـتاْى ضِووْاى نطزةوة، بة نةضنونيؿــةوة.

يَيطةف نؤتـايى بة بةؾى يةنـةَى بريةوةضييـةنامن زَيـِٓ، خـوا ياضبـآ زةغـتجَيهى بةؾـى        
 زووةَى بريةوةضييةنامن، باغى ئةو ضِاثةضِيٓـة دةَاوةضييـة ؾـهؤزاضة زةبـآ.  
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 ويََََََََََََََيــةكــاٌ -0
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

يوغف، غتاض ضةغوٍ، عةيـى باثيـط، بـةختياض عبـسايطػنٔ، سـةويَع     َاَؤغتا غاظى :ية راصتةوة راوةصتاوةنإ
 قازض ، ئةنطةّ نويَدا عةيـى، غةعيس قازض، َاَؤغـتا ووغـو سةَةز.

 قالح عوَةض ْةداض، ئاظاز ـةؾنةز وةغتا قازض، غاظى سةَةعةظيع، ثيَؿطِةو ظاٖري، بةنط. ريشى ْاوةِراصت:

 فةضةيسةوٕ سةغةٕ غةضيت، غريوإ تؤفيل سةمم، غامض يوغف زيإ، ئاظاز تؤفيل، غةمّ نةَاٍ  داْيغتونإ:

 ( 1971ثءيـى ضوارةَـى صـةرةتايى صاَيى )

 خوايي ىءعـسوو
 َةم ئةػنـةزى غـهتاْىَاَؤغتا 

 (قاضعْٞاغـطاوى بة )

يةنـةَشن َاَؤغــتا نـة زةضغــى عـةضِةبيىء ظاْػـــتة      
( يـــة 1974ؾــــةضعييةناْى ثيَطوتـــووّ يـــة غــــايَى )

 ثةعناْطاى ئيػـالَيى ية ضِاْيـة. 
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 ضـةْن قوتابييةنى ثءيـى دووى ْي ـوةْنىثةمياْطاى ئيضـالَيى  –( صـًي ُاْى 19/2/1976)

 اهلل نطّ، زيَؿـاز ـةؾنـةز نةضيِ، عةيـى َةم سوغـئَ.   َصعطس٢  الى ِراصتةوة: راوةصتاوةنإ ية

دـةظا قةضةزاغى، تةييـت َةم عةبسويَة، بايةظيـس عةبـسويَة، نـاوة َـةم ضادـى، ئيـسضيؼ،        تونإ:ـداْيغ
 عةيـى باثيـط، ـةؾنـةز سيػـاَةزئ.  

  بةعى ْاوخء -دووةَى ْي وةْنى  –ثةمياْطاى ئيضـالَيى  –( صـًي ُاْى 13/5/1976)
 عـةيـى باثيـط.  -2عوَـةض ئةػنـةز سةَـةز      -1
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 (س 1976صـاَيى )
ئةبووبةنـطى بـطاّ بة بـاوةف ٖـةيَططتووة، تةَـةْى    

 يةى غـاأل بووة

(1977 ) 
 ئةبووبةنـطو ئيبـطِاٖيـُى بـطاّ بة باوةؾةوةٕء غـةضو زةغـتة ْيَططعيإ ثيَيـة، ضؤشى دـةشٕ بوو.
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 (س 1977صـاَيى )
 خؤّ و ٖةض نـواض بطايةنةّ

 يةالى ِراصـتةوة ية ثي غــةوة : 
 عبسايواسس  -1
 عُـط  -2

 :ية ثي غــةوة ية الى ِراصـتةوة 
 أبـوبهـط. -3
 ابطاٖيـِ. -4

 (س 1976/ 1/11)

 دووةّثءيـى  –ثةيـُاْطاى ئيضـالَيى 
 

 خاييـس وةيـى.  -1
 عةيـى باثيـط  -2
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 صـًي ُاْى(س 1976)

 دووةّثءيـى  –ثةيـُاْطاى ئيضـالَيى 
 

 سةغـةٕ بابةنـط.  -1

 عةيـى باثيـط.  -2

 ـُـس عبسايطػنٔ .  -3
  

 دووةّثءيـى  –ثةيـُاْطاى ئيضـالَيى / صـًي ُاْى(س 1976)
 ئةَشن سةَة ؾةضيف، سةغةٕ بابةنط، عةيـى باثيـط، ـةؾنةز ئةػنةز، ـُس عبسايطػنٔ، سةغةٕ غةفوض ؾةضيف
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 اآلْى حةطتايةنـإصـ

 يةالى ِراصـتةوة
 ئاَيٓـة ئيبـطاٖيـِ ضةغـوٍ.  -1
 ئةػنـةز ئيبـطاٖيـِ ضةغـوٍ.  -2
عــةوي طــؤضإ ) ٖاوغــةضى   ئايؿـــة   -3

 ئةػنـةز(.

 يةالى ِراصـتةوة بة داْيغـتٓةوة 
 ْةْهـِ )بةؽ( زايهى زايهِ.  -1
 ثووض ئةغـتى )بطاشْـى ْةْهـِ(. -2

 

(1977) 

 صةرباْى ثةمياْطاى ئيضـالَيى 
 ية صـــًي ُـــاْى نة ئةو نـــاتة 

 ثءيـى صـآى ْي وةْــنى بووّ

 يةالى ِراصـتةوة
 عةيـى باثيـط.  -1
 سةغـةٕ بابةنـط.  -2
 خاييـس وةيـى.  -3
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قءْاشى ئاَادةيى ثةمياْطـاى 
 ئيضـالَيى ية صـًي ُاْى

 عةيـى باثيـط

(1976 - 1980) 

َاَؤغـتا ؾـيَذ ئةَشن َػـتةفا نة ية ثؤيـى زووى 
ْيَوةْسى تا ؾـةؾى ئاَازةيى ية ثةعناْطـاى ئيػـالَيى 

 زةضغـى ثيَطوتووّ
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(1976 - 1980) 
 شَاضةيةى ية َاَؤغتاياْى ثةعناْطاى ئيػالَيى ية غًيَُاْى زةضغيإ ثآطوتووّ، ئةواْةى نة زةيآْاغِ

 َاَؤغـتا َةم عةبسويَة خـاأل -2غةفوض َةديـس  . َاَؤغـتا   -1يةالى ِراصـتةوة ية ثغـتةوة:  

 َاَؤغـتا َةم عةبسويَة خـةياأل  -2َاَؤغـتا َةم خاييـس.    -1يةالى ِراصـتةوة ية ثي غـةوة : 

(1976 - 1980) 
 ثآطوتووّ، ئةواْةى نة زةيآْاغِٖةْسيَو يةو َاَؤغتاياْى ثةعناْطاى ئيػالَيى ية غًيَُاْى زةضغيإ 

 َاَؤغـتا عبسايطػنٔ قةضةزاغو -2َاَؤغـتا َةم خاييـس .   -1يةالى ِراصـتةوة بة ثي ـوة :  

 .َاَؤغتا َةم عوَـةض َةم سةَةزةَشن َاّ قاغـُة  -1بة داْيغتٓةوة : 
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    يىءـبةعى ْي وخ –ةف ـْةج (1981)
 قؤْـاغى يةنـةَى ظاْهـؤ 

 ةفـْةج (1981)
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 َةيـساْى ئـاظازى    تـارإ (1982)

     تـارإ (1982)
 عةيـى بايـري  -2َاَؤغـتا ئةػنـةز َةػنـوز  .    -1
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 عـارى قـةسويـٔ (25/7/1982)

 يةالى ِراصـتةوة:
 فةقآ عةظيـع بايةواْيـى. -1
2-               
 َاَؤغـتا ئةػنـةز َةػنـوز.  -3
 عةيـى باثيـط  -4

 صـًـي ُاْـى (5/1983)

 ــةؾنـةز   .            -3عةيـى  .    -2ضةغـوٍ )ْاغـطاوة بة غـةعس(.  -1يةالى ِراصـتةوة: 
 ناضةبا ــةؾنـةزسةَـة قار / ــةؾنـةز  -6عةيـى باثيـط .   -5 عةبسويهةضيِ قازض خسض غووض.   - 4
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 َـاَيى حـاجى خـنر قــةرة –قةآلدسآ  (1/1984)

 سةغـةٕ دـةييٌ  - 4عةيـى باثيـط .   -3 خــاييـس .   -2خـسض عةبسويَة قـةضة.  -1يةالى ِراصـتةوة: 

 راْيــة (1/1984)
 يةنةَشن ويَٓـةّ يةطـةأل ضِوخػـاض خـإ زا ثاف ٖاوغـةضطيـطيى
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 خواييَدؤؾـبوو:

 سوغـئَ َاّ ئاغـا ضِةغـوٍ

ضِةػنـةتييِ ضوخػــاض   َاَى ٖاوغـةضى  
ضِةغــوٍ ضِيــ غــجى     ئيرباٖيِ َاّ ئاغــا 

 عةؾـريةتى َيـطظا ضِؤغـتةَيإ .

 نؤنى زوايى نطزوة 2006/  6/  9ية 

 ة. 1922يةزايهبووى غـايَى 

 دي ـزاو ٖةَيـناْةوة –صــةيناوة  (1984بةٖـارى )

       -4عةيـى باثيـط .   -3نـاى خـاييـس وةيـى.  -2َـةم عةيـى بةضزةنؤظيـى.   -1يةالى ِراصـتةوة: 
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 خواييَدؤؾـبووإ:

ــعٕء    ـــةز ضِةؾــى َاخـــؤ ب خـــاأل ئةسـُ
 ظةيٓـةب خـاْى ٖاوغـةضى.

زؤغـت و زيَػـؤظى خؤّ و ضِوخػــاض  
 خاْى ٖاوغـةض ّ بووٕ.

( 2005/ 19/1يـة )   ئةســُةز خـاأل 
 وةفاتى نطزوة.

 بوو. 1933يةزايهبووى غـايَى 

  وْنى  زدجـإ  (1984) 
 بؤ وتاضزاْى ٖةيٓـى  نووبووّ و ئةوناتة َاَؤغـتا عومسإ قؤفى عةبسويَة يةوآ َةم بوو

 . َاّ ظةيٓـةزئ  -2.  عومسإ قؤفى عةبسويَة َـةم -1دوو نةصةنةى الى ضـةثِ:  

 . ئةػنـةز ؾـاغـواض )ؾـةٖيس(  -2غـةمّ سادى بطايـِ .    -1دوو نةصةنةى الى راصـتِ: 
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  ةيـ ووى َاخـءبشْـإ  (1986) 
 بةْـسةو نةْـس نانـة َةميةنـى زةقنـةضى ثؿـسةضة ضِةقـة

 ذوورى نتي سىاْةنةّ ية ) ةَيـووى َاخءبـشْإ(  (1986) 
 َاَؤغـتا َةم ئةبووبةنطى قـسيكى  -3َاَؤغـتا عبسايطػنٔ ْووضِغـى .  -2عةيـى باثيـط.  -1
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 ) ةَيـووى َاخـءبـشْإ(  (1986/  1/  1) 
 فةقـآ سةغـةٕ ْةبى سةغةٕ )ؾةٖيس(   -3عةيـى باثيـط.  -2فةقـى سةغةٕ ئةػنةز غووض )ؾةٖيس( .  -1

 (28  /8  /1987 ) 
 يةني و ية بٓهةناْى بشووتٓةوةى ئيضـالَيى ثـي ـغـوو
 َاَؤغـتا َةم عةيـى بيـاضةيى )ؾـةٖيس( و نةْس ثيَؿـُةضطةيةى
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 ( ِري طـاى قـةْنيـٌ / قةآلتوونا1987ٕ/  9/  21) 

 طع٘ سادع٢ اعاٖردايةطـةأل 

نوي ضــــتاْى ) وي ــــشآ( بارة ـــاى يةنيـــةتى ْيغــــتُاْيى عــــاْنى بشووتــــٓةوةو  (1986/  9)  
   يةنيــةتى ثـاؼ ئيـُشانــزدْـى ِري ههـةوتٓٓــاَة.   عــاْنى بشووتٓــةوةى ئيضـالَيى:

 ؾـيَذ ْةدـُةزئ -4عةيـى باثيـط.  -3َاَؤغـتا ؾـيَذ َـشةؾنةز    -2َاَؤغـتا َةم عةيـى عةبسويعـةظيع.   -1

 ئـاوات عبـساي فـوض.  -3زبـاة .  ِعْااَاَؤغـتا   -2زنتـؤض فوئـاز َةعكـوّ.    -1عـاْنى يةنيةتى :  
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 ( ضيـاى قـةْنيـ1987ٌ/ 9/  23) 

 نـاضواْى ضؤيؿـتُٓإ بةضةو )قةيتوونإ(

 ( ِري طـاى قـةْنيـ1987ٌ/ 8/  23) 

 ثؤييَـو ثيَؿـُةضطةو ناضواْهـيى بةضةو )قةيتوونإ(
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 ( نوي ضــتاْى َي ـز ـذا1987ٕ/ 9/  23) 

 عةيـى باثـيـط  -2َةم ؾـةضيف سوغئَ ) ؾـةٖيس ( .   -1

 بارة ـاى ٖي ـشى حةَــشة –( قةآلتـوونـإ 1987) 
َاَؤغــتا َـةم عةيــى َةَــو        -3عةيـى باثـيـط   -2َةسـُـوز ضِيَبـاظ .   -1 ِراوةصـتاوةنإ ية الى ِراصـتةوة:

 سةغـةٕ عةيـى .  -6َةم ؾـةضيف ) ؾـةٖيس( .   -5َاَؤغـتا سةغـةٕ بابةنـط.    -4

 سـادـى ضظطــاض  -2ٖـيَطف َةسـُـوز .   -1:  داْيغـتووةنـإ
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 نارواْضييةنإى بارٖي ٓاْيإ بء ٖي ـشى حـةَـشة( 1987) 

 نـاى ئةسـُـةزة ؾـةيـى َاخؤبـعْـإ 

 ( قةآلتـوونـإ 1987) 
ـــتةوة:  ــة الى ِراص ــةوةية.                                       -1 ي ـــُى يةباوةؾ ـــطؤظةى نه ـــى( ثي ـــى بازيٓ ـــةمٍ )بطايةن ـــاى د ن

 بةغـؤظى نهـِ.  -4َاَؤغـتا َةم عبسايطسـُٔ يؤتـةضى )ؾـةٖيس(.   -3عةيـى باثـيـط   -2
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 ( قةآلتـوونـإ 1987)سصـتاْى  
 ثيَـ بةضِيَهةوتٓى َةفطةظةنةَإ بؤ دةوية يةى َاْطييةنة

 بٓارى قةْنيٌ –( قةآلتـوونـا1987ٕ)

 )َاّ َوختاض( ناى فةقى ـُوز سةَة دهؤٍ    - 2.   ريعةيـو باثـ  - 1
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 ( دؤَيـةبــى 29/11/1987)  
 ية غـةضزاْى )سادى فةقـى غـُايًى ياخيـإ( زا

 ( ضـياى ثيـزةَة زوٕ 26/11/1987)  
 عبسايواسـس باثيـط  -2عةيـى باثيـط .  -1
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  (26/11/1987 ) 
 يةصـةر ضيـاى ثيـزةَة زوٕ 

 ( يةصةر ضيـاى ثيـزةَة زوٕ 26/11/1987)  
 ظؤضبـةى َةفطةظةنة
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 (  ـوْنى نةَيةعـي ـزة 8/12/1987)  
 ية غـةضزاْى )نويَـدـا ْةضيـُإ( زا

  وْـنى سةرسى / ْشيو ضةَـى ري شإ  –( ئةعـهةوتى قضــكاثإ 12/1987) 
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  وْـنى سةرسى  –( ئةعـهةوتى قضــكاثإ 12/1987) 
عبـسايواســس بـاثـيــط.       - 3ؾـيَذ َةسـُـــوز.     - 2َاَؤغــتا َةسـُوزى ئــاظازى.   -1 ية الى ِراصـتةوة:

ّ. تؤفيــل ؾـةزةيَــةيى.           - 6َاّ ضةغـوٍ سادـى ــةؾنــةز.    - 5ّ. عبسايطػنٔ يؤتةضى )ؾـةٖيس(.   - 4
 ـط .عةيـى باثـي  -9ّ. ــةؾنـةز ظةضظى.   - 8ّ. ؾـيَذ فاتـض باضى .    - 7

 ثاؼ نيـُيا بـارإ  –( ٖـةَيةجبـة 3/1988) 
 ناى سـادى غـةعيس.  -2نـاى غـةض بةغـت .   -1 

 نة يةطةأل نةْس ثيَؿـُةضطةيةنـى زيهـةزا بؤ ٖـاونـاضى خةيَهـةنة نووبووٕ
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 ( 1988/َاْطى ْيػاْى) 
 وتــاردإ   –قةآلتوونـإ 

 

طةضِاْـةوةى بةؾــيَو يـة    بةبؤْةى 
 ٖيَـعةناظنـإ ية قةضةزاغـةوة

( بٓـارى قةْـنيٌ 1988) 
  وْنى قةآلتوونـإ  

 

 َاَؤغـتا سةغـةٕ بابـةنط.  -1
 عةيــى باثـيـط.  -2
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 نوي ضــتاْى َايــي خ  –( قةْـنيـٌ 20/8/1988) 
 عةيـى باثـيـط  - 3ناى بيـالٍ )ـةؾنـةز بؤغـهيَٓى.  - 2ّ. غةيس عبساهلل َةَةْساوةيى.   -1 صـةرةوةِرا :ثيـاوةنإ ية 

فاتيُــة خـإ )ٖاوغـةضى َـةم       -2ٖاوغةضى ضِةػنةتيـِ )ضوخػـاض خــإ(.    -1.ئـاطزةتةنـإ ية الى ِراصــتةوة : 
ئايؿــة خــإ     - 6ثيـطوظ  خإ )خيَـعاْى نـاى بيــالٍ(.     - 5زوو ئافطةتى ضِةوةْس.   - 4و 3ئةػنـةزى ٖةْاضؤنآ(. 

 ؾـًيَط خـإ )ٖاوغـةضى ناى َةم ؾـةضيف(. – 7)ٖاوغـةضى، ّ. غةيس عبساهلل(. 

 ( قةآلتوونـإ  1988) 
     .  -2نـاى دـةمٍ.  -1: دوو بزاى باديٓإ
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 نوي ضــتاْى َايــي خ  –( قةْـنيـٌ 20/8/1988) 
فاتيُـة خإ )ٖاوغةضى َةم ئةػنــةزى    -2ثيـطوظ  خإ )خيَـعاْى ناى بيـالٍ( .   -1 ية الى ِراصـتةوة :

 ٖاوغةضى ضِةػنةتيـِ )ضوخػـاض خـإ(.    -3ٖةْاضؤنآ( 

 نوي ضــتاْى َايــي خ  –( قةْـنيـٌ 20/8/1988) 
ثيـطؤظة /ية   -2بةغـؤظ / نة تفةْطـةنــةى ثيَــة.   - 1 ٖاوصـةرّ صـآ َٓناَيةنامنـاْى ثي يـة :

 ــةؾنـةز / ية باوةؾـى زايهى زايـة.   -3زةغـتى ضِاغتى بةغـؤظ وةغـتاوة . 
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 ( قةآلتوونـإ  1988) 
 

نة  رداعاعاٖ يةطـةأل َاّ سـادـى
 غـةضزاْى نطزبووئ

 ( قـةْنيـٌ  8/1988/ 30) 
 نـاى َوقـًض سـةَعة ْــوضى 
 نـة وةى سيـُاية وةغـتاوة
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 (  ـوْنى بةردةِرةؼ 5/2/1989) 
 يةطةأل َاَؤغـتا َةم ـةؾنـةزى عةظيـعى ئيـُاَى طوْـسو شَاضةيةى ية خةيَهى طوْسو فةقيَيـإ

 (  ـوْنى بةردةِرةؼ 5/2/1989) 
َةم ؾـةضيف )ؾـةٖيس   -3عةيـى باثيـط .    - 2َاَؤغـتا َةم ـةؾنـةزى بةضزةضِةؾى.   -1 يةالى ِراصـتةوة : 

www.alibapir.net طوْسو فةقيَيـإ
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 عـت  ( عـارى صـةردة31/3/1989) 
 )سـادى ضِةغـوٍ(زاواشةيـى بؤ باضةطـاى ٖيَـعى سةَـعة ية َعطةوتى  فععبدايًطٝغـةضزاْى َاَؤغـتا ؾـيَذ 

 صـةردةعـت  -( ِري ـطاى ْي ـوإ َيـزاوآ 1989) 
واشةيـى    فععبدايًطٝغـةضزاْى َاَؤغـتا ؾـيَذ قـسيل غـةضطةتىء َاَؤغـتا ؾـيَذ 

 (خـسضاوآ)بؤ باضةطـاى ٖيَـعى سةَـعة ية 
www.alibapir.net
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 ( دسيـ ــى 1989) 
 غـةضزاْى ئيَـُة بؤ مى َاَؤغـتا َةم ئةسـُةز نانة َةسـُوز و ٖيَـعى )قـالح ايسئ(

 ( ئءردو ــاى دسيـ ــى 1989) 
 غـةضزاْيَهى بؤ َايَى َاَؤغـتا ؾـيَذ قـسيل غـةضطةتى ية ئؤضزوطـاى زظيَـى

ْةغنةزئ ؾـيَذ قـسيل.   - 3يوقُإ ؾـيَذ دةعفةض .   - 2َاَؤغتا ؾيَذ قسيل.   -1يةالى ِراصتةوة ِراوةصـتاوةنإ :  
 نةَاٍ َةم ــةؾنـةز  -7َةم قـوٖةيت باييهـةزةض.    - 6تةٖاى سادى ظاٖيـط.    - 5عوَةضى سةَـةتاأل.    - 4

ّ .   - 4ّ. َةســُوزى ئـاظازيى.     - 3َةم ؾةضيف )ؾةٖيس(.  - 2ٖيس(. غناٍ اػنس َةم فتاح )ؾة  -1داْيغـتووةنإ : 
 ؾـيَذ غـةعيس غـاظاْى )ؾـةٖيس(.  - 6عةيــى باثـيـط.    - 5ؾـيَذ قـسيل .  

www.alibapir.net
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 ( خــنراوآ 1989) 
 زإ ثؤييَـو َٓسايَـى َايَةناْى خسضاوآ  نة )بةغؤظ( و )ثيـطؤظة(ى نهِ يةْيَواْيإ

 ( بـءنـإ 3/1989/ 17) 
 غـةضزاْهطزْـُإ بؤ مى َاَؤغـتا َةم ٖـازى ئةفدـةّ ظازة 

www.alibapir.net
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 عـت  ردة ( صـة3/1989/ 26) 
 زا بؤ مَإ   عجعُإية ناتى غـةضزاْهطزْى دةْابـى َاَؤغـتا َةم 

 عـت  ردة صــة( 26/3/1989) 
ٕ َاَؤغــتا َـةم     - 3عـةيــى باثيــط .     - 2َاَؤغـتا َةم َةغسيــس )ؾــةٖيس(.     -1يةالى ِراصــتةوة :    عجععُا
 نـاى َةم ؾةضيف )ؾةٖيس(.  - 5َاَؤغـتا َةم عةيـى عةبسويعةظيـع.   - 4عبسايععيـع. 
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 عت  ردة ( صة1989سصتاْى ) 
 يةالى ِراصـتةوة :    
ـــةم     -1 ـــةز  َ ــةَاٍ ئةػن ـــاى د ن

 فةتـاح )ؾــةٖيس(.

 عـةيـى باثيـط .  - 2

 ناى نـاضوإ ٖاؾِ.  - 3

 عـت  ردة ( صـة1989) 
 نطزبوويةوة   طع٘ سعاد٢ اعاٖرثيَؿـاْطايةنى ويَٓـةيى ناى 
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 ( خــنراوآ 1989) 
 ئـاظازى .   - 3ؾـافيـعيو .    - 2.  سـةَـعة  -1:  ثي غـُةر ةى ٖي ـشةناْىثءيي ـو ية 

 دةْابـى بابيؿــِ ية ْيَـواْيإ زا زيــاضة

 ( خــنراوآ 1989) 
 عبسايػــتاض َةديـس.  - 3َـةم عوَـةض َػـتةفا )ؾـةٖيـس(.    - 2خاييس ثؿـتئاؾـاْيى.  -1يةالى ِراصـتةوة : 

 قـوٖةيـت َػـتةفـا .  - 7عبسايواسـس باثـيـط .    - 6.   اد٢ ااٖعرعس ٘طعع  - 5عـةيـى باثيـط .   - 4                
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 ( خــنراوآ   1989) 
 ثؤيـيَـو ية ثيَؿـُةضطةنـاْى ٖيَـعى )ْةقـط(.  

 رى  بـة و ور ة عـت و د ردة ( صــة1989) 
 نـؤبووْـةوةو قػـةنطزٕ بؤ نؤَةيَيَـو َةمى نوضزغـتاْى ئيَــطإ

www.alibapir.net



 .....................   (   نم كاهيي   ره  وه   بير)ى   هت هم نمن   اهم لو هي ك  هل  هخ ر م هح ند  .......  ...................     

     

 ص 422ط 

7 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( بــاديـٓـاوآ 1989/ 15/5) 
 َـةم(ى بازيٓـاوآنـايـى خواضزْـةوةيةى يةمى )َاّ 

 َش ـةو  –( خــاْآ 6/1989/ 1) 
 ( بووْى دةنزدو بةرثةرضناْةوةى مَدينة داواى ) يعلصين  صـ فىمقضـةنزدٕ يةبارةى ناى صين 

َاَؤغتا َةم ئةســُةزى    - 3َاَؤغتا َةم ضةغوصن ظةْطٌ.    - 2ناى َةم ؾةضيف )ؾةٖيس(.  -1يةالى ِراصـتةوة : 
 َاَؤغتا َةغسيس )ؾةٖيس(   - 6َاَؤغتا َةم ـةؾنةزى ضِاظى.  - 5ناى عةباؽ بايع بايوغا.  - 4غيٓةَؤنى )ؾةٖيس(. 

www.alibapir.net
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 عـت ردة ( صــة7/1989/ 24) 
 عـةيـى باثـيـط .    - 3ناى َةم ؾةضيف )ؾةٖيس(.  - 2ــةَـُةز عةظيـع.   - 1يةالى ِراصـتةوة : 

 عـت ردة ( صــة7/1989/ 24) 
 باثيـط وةتـُإ َاَاغا.    - 4ابطاٖيـِ باثيـط.   - 3عـةيـى باثيـط.   - 2ئةبووبةنط باثيـط.  - 1يةالى ِراصـتةوة : 

www.alibapir.net
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 صـوٍ َش ـةوتـى حـاجى ِرة –عـت  ردة ( صــة1989) 
 نةْس ئةْساَيَهـى ٖيَـعى سةَـعةو نةْـس َةميةنـى نوضزغـتاْى ئيَـطإ

 ريـوإ ( َـة1989) 
 أبو ٖـسى .   - 4َاَؤغتا َةم ـةؾنـةزى ضِاظى.  - 3سادى غةعيس.  - 2َةم قـوٖةيت.  -1يةالى ِراصـتةوة : 

ؾـــةضيف وةضظَيـــطى ؾـاعيـــط.                   - 7ؾـــيَذ غـــةعيس غـــاظاْى )ؾــــةٖيس(.    - 6عـةيـــى باثـيـــط .   - 5            
 نةَاٍ ــةؾنـةز بؤغهيَٓى  - 10ئةسـُةز قوويَةضِةؾـيى  )ؾةٖيس(. دـةَاٍ   - 9.  اٖرعا ساد٢ طع٘   - 8
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 وتـى  عـت وتـاردإ يـة َش ـة ردة ( صــة1989) 

 ِرةؼ    ( قـاصـُة1989) 
 غـةضزاْهطزْـُإ بؤ مى َـاّ دـةمٍ
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 صـةرداْهزدْـُإ بء الى َـاّ جـةالٍ –ِرةؼ  ( قـاصـُة1989) 
ـــتةوة :   ــةالى ِراص ـــط.    -1ي ـــةٕ بابةن ـــتا سةغ ـــوّ.    - 2َاَؤغ ــاز َةعك ــؤض فوئ ـــط .                           - 3زنت ـــى باثـي عـةي

 َاَؤغـتا ضِةغـويـى ظةْطـأل.  - 7نـاى َةم غـةيـُإ.   - 6َاَؤغـتا َةسـُوزى ئاظازى.   - 5َاّ دةمٍ.   - 4

 

 ( راذإ   1989) 
 غـةضزاْهطزْـُإ بؤ مى َةغـعوز بـاضظاْى
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 ( نـاوالٕ   1989) 
 غـةضزاْهطزْـُإ بؤ مى ضةغـوٍ َاَةْس / غـهطتيَطى سيعبى غـؤؾـياييػـت

 رى  بـة و ور ة عـت و د ردة ( صــة1989) 
 غـةضزاْيهـطزمن بؤ مى سودـطةيةنى فةقـيَيـإ
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 ية ثي غـةوة :
 َاَؤغـتا َةغسيس ) ؾةٖيس(. -1

 عةيـى بـاثـيـط.  -2
 وة : ورة  ية دة

 َاَؤغـتا ـُس اَشن  ئاؾـووضيى.  -1

 ناى َةم ؾـةضيف )ؾةٖيس(.  -2

 ناى بيالٍ )ـةَـُةز بؤغهيَٓى(.  -3

 بةغـتةغتيَى.َاّ ضةغوأل   -4

 ؾـوإ عبسايطسـُٔ.  -5
 

 ( خــنراوآ   1989) 

 دـُاٍ اػنـس -2.  عبدايباشعط  -1 عـةٖينإ :
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 َاَيى حـاجـى جـةوٖز ئـاشـا     -(  وْنى ْـُي ٓجـة 1989) 

 سادى دةوٖـط ئاغـا )خايَى ضِوخػـاض خاْى ٖاوغـةضّ.  -2.  ط٘ ساد٢ ااٖعر  -1 : ِراصـتةوةيةالى 
 دةَاٍ دةمٍ )بطاظاى دةوٖةض ئـاغا(.  - 5َةم ضِةغوٍ )َةمى طوْس(.   - 4.  ـطيعةيـى باثـ  - 3           

 ( خـنراوآ   1989) 

 ئــاظازى .   - 3ؾـافيـعـيى .   - 2ســةَـعة .   -1 : نـاْـى ثي غـُةر ةى ٖي ـشةثءيـي ـو ية 
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  عـاطيـعـيى ثءيـي ـو ية ثي غـُةر ةى ٖـي ـشى

 َـةم عـوَـةض )ؾةٖيس(.  ية ْيَواْيإ زا زيـاضٕ   - 3َةم عبسايكازضى بطايةتـى.   - 2َةم غـةيـُإ .    - 1نة 

 ( خـنراوآ   1989) 
 قوضِناضيى نطزٕ بؤ زضوغـتهطزْى َعطـةوت و باضةطـاى ٖيَــع .
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 (  خــنراوآ 1989) 
 واشةيـى بـؤ مَـإ.بدايًطٝعف عغـةضزاْهطزْـى َاَؤغـتا ؾـيَذ قـسيل غـةضطةتى و َاَؤغـتا ؾـيَذ 

 (  خــنراوآ 1989) 
 باثـيـط.عةيـى   - 3. َصعطس٢ناى ؾـيَذ قالح ؾيَذ   - 2َاَؤغـتا سةغةٕ بابةنط.   - 1ية الى ِراصـتةوة : 
 ظيَٓـوآ َصعطس٢ناى ؾـيَذ   - 5َاَؤغــتا ؾـيَذ عةيـى عبسايعـعيـع .    - 4            
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 (  خــنراوآ /  صـةرداْهزدٕ و ضاوثي هـةوتٔ نزدْى ٖةر نــاّ ية : 1989) 
 ناى غـةضتيـح   يةطةأل َإ زا.  - 2عًـى ) ئـاظاز طةضَيـاْى(.  عجعُإز.   - 1

 (  خــنراوآ 1989) 
 صـةرداْيهزدْى عـاْني هى ثارتـى دميونزاتى نوردصتإ بء الَإ

       - 4قـار بـاضظاْـى.   - 3عـةيـى باثـيـط.   - 2غـياَةْس .  - 1ِراصـتةوةنإ ية ثي غـةوة : 
 َةم عبـسايكازضى بطايـةتى  - 7َةم غـةيـُإ.     - 6ئةسـُةزة غـوضى ؾـيَدئـاوزةمٕ .    - 5            
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 ة د شـة عـارى ْة  
 زايو و بابـى ضِةسـُةتيـيِ خوا ييَيـإ خؤؾـبآ

 ة د شـة عـارى ْة  
 ضِةسـُةتيـيِ خوا ييَو خؤؾـبآزايهى 
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 عـت / خــنراوآ    ردة (  ِري طـاى ْي ـوإ صـة1989) 
 ٖـاوغـةضى ضِةسـُةتييـِ )ضوخػـاض خإ( و نـواض َٓسايَةناْى ئةو نـاتـُإ:

 عبسايطسـُٔ  - 4ــةؾنـةز .      - 3ثيـطؤظة .    - 2بةغـؤظ  .    - 1
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 عـارى ِراْيـة    
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  وْـنى دسيـ ـى  -(   نوردصتاْى ئي ـزإ 1990/  6/  13) 
 شَاضةيةى ية َاَؤغـتايإ و نازيـطاْى بةؾـساضبووى نؤْطـطةى ثيَٓذـةَى بعووتٓةوةى ئيػـالَيى 

 (1990 - 6  - 13ية )

 ( خــنراوآ   1990/ 2/3) 
 خؤّء ضِوخػـاض خاْى ٖاوغـةضّ و )عبسايطسـُٔ(ى نوضِّ.
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 ( خــنراوآ  1990)سصـتاْى  

 غـووض. ة يةطةأل ناى عبسايهطيـِ قازض خـسض
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 300    .................................       1989ء ٖاويين: 9/1988  ايو َاْطوـيةنو ْيَوإ نؤتـطةوةضيـةْس بيـن
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